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LR тәуелсіз серіктесі
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LR компаниясының өнімі оның серіктестері арқылы сатылады.
LR компаниясы өнім түржинағына және оның сипаттамасына өзгерістер енгізу 

құқығын өзіне қалдырады.

Тері сұлулығы 
батырманы 
бір басумен

ТИІМДІ.
ИННОВАЦИЯЛЫҚ.

andrey
Машинописный текст
Viber: +380987504141
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Тағамға арналған 
биологиялық белсенді 
қоспалар және тағам 

өнімдері

ТЕҢГЕРІЛГЕН 
ТАМАҚТАНУ

LR ЖАҺАНДЫҚ 
БАЛАЛАР ҚОРЫ

Ашық, стилді 
макияж

LR COLOURS СЕРИЯСЫ

ӘШЕКЕЙЛІ КОСМЕТИКА

Ерекше жағдайларға 
арналған премиум 

класының косметикасы

LR DELUXE СЕРИЯСЫ

ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПАРФЮМЕРИЯ
ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН 

Бактерияға қарсы 
ұқыпты қорғаныс

LR MICROSILVER

Қартаюға қарсы күт імге 
арналған кешенді  жүйе

LR ZEITGARD

ТЕРІГЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Табиғи 
ылғалдандыру

LR ALOE VIA

ТЕҢГЕРІЛГЕН
ТАМАҚТАНУ

ӘШЕКЕЙЛІ
КОСМЕТИКА

ПАРФЮМЕРИЯТЕРІГЕ КҮТІМ ЖАСАУ

LR өнімі

Қымбатты LR Серіктестері,

Сізге LR Collection жаңартылған каталогын ұсынуға қуаныштымын, мұнда 
Сіз сұлулық пен саулыққа арналған  біздің жоғары сапалы өнімдерімізді 
табасыз. Әсіресе, біздің LR LIFETAKT, LR ALOE VIA және LR ZEITGARD ТОП-
брендтерімізді атап өткім келеді. Олар сұлулық пен саулыққа  арналған, біздің 
«Сіздің өміріңіз үшін көбірек сапа» қағидасына  сәйкес кешенді шешемдерді 
ұсынады. «Германияда жасалған» – біздің өнімдердің сапасы өзі үшін жауап 
береді. Бұл әсіресе, Сіз үшін LR Серіктесі ретінде өте маңызды.

Біздің үздік брендтеріміз жалпы бір сипатқа ие: олар  заманауи талаптарға сай 
және жеке тұрмыс дәстүріне байланысты көпшілік  тұтынушылардың қалауын 
қанағаттандырып, кешенді шешімдерді ұсынады. Бұдан басқа, олар желілік 
маркетингтің бизнес-моделіне мінсіз сай келеді. Біздің үздік брендтеріміз – 
бұл соншалықты сауатты іріктеп алынған шешімдер, сондықтан да, Сіз үшін  
клиенттерді өніммен қызықтыру қиынға соқпайды. Серіктес ретінде Сіз үшін 
ыңғайлы- Сіздің клиенттеріңіз үшін бағалы.

Біздің өнімдеріміздің басқа топтамалары, мысалы, LR MICROSILVER PLUS 
бактерияға қарсы күтім топтамасы, LR DELUXE  әшекейлі премиум классының 
косметикасы  және жастарға арналған LR COLORS әшекейлі косметикасы  
өздерінің мақсатты аудиториясына бағытталған. Әр күн үшін сәнді хош иістер, 
уақытқа тәуелсіз LR Classics топтамасы, сондай-ақ жұлдызды хош иістер – біздің 
парфюмерлік сегмент Сіз және сіздің клиенттеріңіз сияқты жан-жақты.

28 елде мыңдаған LR серіктестері біздің ең үздік брендтермен сәтті жұмыс 
істеуде.Сізде, табысқа жету үшін осы үлкен мүмкіндікті  пайдаланыңыз!

Шын жүректен Сіздің,

Андреас Фриш

LR Health & Beauty компаниялар тобының Президенті және LR директорлар 
кеңесінің Спикері



ТЕРІНІҢ ӘРТҮРЛІ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ 
ҮШІН

ТЕРІГЕ КҮТІМ 
ЖАСАУ

LR ALOE VIA: теріңіздің табиғи сұлулығы мен 
денсаулығы үшін Алоэ Вераның қоректендіргіш 
және қалпына келтіргіш қасиеттері. Бұған Сізге 
LR ALOE VIA өнімдерінің қатары көмектеседі. 
Жасына қарамастан, әркім өзінің терісіне күтім 
жасауға арналған мінсіз құралды таңдай алады. 
Алоэ Вераның бірегей қасиеттерінің көмегімен Сіз 
өзіңізге және өз жақындарыңызға бүкіл дененің 
терісіне кешенді күтім жасалуын қамтамасыз 
етесіз.

LR ZEITGARD: LR ZEITGARD қартаюға қарсы күтім
жасауға арналған жүйесі – бұл терінің сұлулығы 
мен денсаулығын сақтаудың және оның жастығын 
ұзартудың кәсіби әрі кешенді тәсілі. Жүйе үш 
кезеңнен тұрады: беттің сау және табиғи терісін 
сақтау үшін қыздыру және суыту технологиясының 
көмегімен әжімдерді жұмсақ әрі тиімді тазарту мен 
тегістеуден жеке күтімге дейін.

LR MICROSILVER PLUS: MICROSILVER BGTM 
белсенді затының, пантенолдың және мырыш 
қоспаларының әсеріне негізделген бактерияға 
қарсы әсері бар теріге күтім жасаудың тиімді 
сериясы, түршіккен және шаршаған теріге мінсіз 
қорғаныс пен оңтайлы күтім қамтамасыз етеді.

МІНСІЗ ТАҢДАЛҒАН
ҚҰРАЛДАР СЕРИЯСЫ
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Парабендер мен минералды 
майларсыз

Бақыланатын сертификатталған 
көздерден алынған био-сығындылар

Қарқынды күтім қалпына келтіруді 
қамтамасыз ететін Алоэ Вера 
мөлшерінің жоғарылығы

LR ALOE VIA сериясының 28 өнімі Алоэ Вера 
гелінің құрамындағы теңдессіз жалғыз 
биологиялық белсенді заттар кешенінің және 
био-сығындылардың арқасында патенттелген

DERMATEST және DERMA CONSULT ҒЗИ 
мақұлдаған

Біздің Алоэ Вера гелі Алоэ Вера жөніндегі 
Халықаралық ғылыми кеңесінің (IASC) жүйелі 
тексерісінен өтеді: өсіруден өңдеуге дейін

Терінің табиғи 
сұлулығы үшін 
ерекше бейнедегі 
табиғат күші
Теріңіздің табиғи сұлулығы мен денсаулығы үшін Алоэ Вераның 
қоректендіргіш және қалпына келтіргіш қасиеттері. Бұған Сізге 
LR ALOE VIA өнімдерінің қатары көмектеседі. Жасына қарамастан, 
әркім өзінің терісіне күтім жасауға арналған мінсіз құралды таңдай 
алады. Алоэ Вераның бірегей қасиеттерінің көмегімен Сіз өзіңізге 
және өз жақындарыңызға бүкіл дененің терісіне кешенді күтім 
жасалуын қамтамасыз етесіз.

Ұсынысымыздың негізінде – көптеген адам сенім артатын өнім 
тұжырымдамасы жатыр. LR ALOE VIA өнімдерінің сериясы

тиімділігі LR-да 15 жылдық пайдалану тәжірибесімен дәлелденген 
Алоэ Вераның ең үздік қасиеттерінің барлығын өзіне біріктірді. 
Биологиялық белсенді заттар кешені бар Алоэ Вераның жоғары 
шоғырлануы және био-сығындылардың табиғи күші LR ALOE VIA 
қатарын теріге күтім жасаудың көптеген пайдалы қасиеттері бар, 
атап айтқанда:
• теріні қалпына келтіреді
• ылғалды ұстап тұрады
• тыныштандырады
• қорғайды
және құрамында парабендер мен минералды майлар 100% жоқ 
теңдессіз сериясы етеді.

International Aloe Science Council (IASC) (Алоэ Вера жөніндегі 
Халықаралық ғылыми кеңес) жүргізетін жүйелі тексеріс 
пайдаланылатын Алоэ Вераның – өсіруден өңдеуге дейін жоғары 
сапасына кепілдік береді. Теріге қауіпсіздігін DERMATEST ҒЗИ 
растаған.

LR ALOE VIA сериясының 28 өнімі Алоэ Вера гелінің құрамындағы 
теңдессіз жалғыз биологиялық белсенді заттар кешенінің және 
био-сығындылардың арқасында патенттелген.

LR ALOE VIA өнімдерімен сау әрі жарқыраған теріге барар өз 
жолыңызды таңдаңыз.

LR ALOE VIA |



LR Aloe Via

Ер терісіне
күтім жасау

Шашқа күтім 
жасау

Бала терісіне
күтім жасау

Бет терісіне
күтім жасау

Денеге
күтім жасау

Ауыз қуысына 
күтім жасау

Ерекше 
күтім

8 9 

LR ALOE VIA 
Бала терісіне күтім 
жасау
Жұмсақ әрі 
сезімтал сәби 
терісі үшін

LR ALOE VIA 
Ер терісіне күтім 
жасау
Жас, күтілген ер 
терісі үшін

LR ALOE VIA 
Шашқа күтім 
жасау
Сау және 
жарқыраған 
шаш үшін

ЖЕКЕ КҮТІМ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС
Алоэ Вера теріні қалпына келтіретін және су теңгерімін ұстап тұратын нағыз әмбебап көмекші ғана емес, асқынуға қарсы 
қуатты құрал болып табылады. Мұндай әмбебап көмекші отбасының әрбір мүшесіне сәйкес.

Теріге ерекше жұмсақтық
береді

LR Aloe Via 
Денеге күтім жасау 
және терең тазарту

LR ALOE VIA 
Бет терісіне күтім жасау:
Терең тазарту
Теріге жарқыраған 
көрініс береді

ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
Бірегей құрамының арқасында, Алоэ Вера терінің су теңгерімін ұстап тұруда сарапшы болып табылады.
LR ALOE VIA Алоэ Вера гелімен теріге жарқыраған көрініс береді, әжімдерді тегістеп, теріде балғындық сезімін 
қалдырады.

Әдемі және сау жымиыс үшін

LR ALOE VIA
Ауыз қуысы күтіміне 
арналған құралдар

LR ALOE VIA
Ерекше күтім

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

LR ALOE VIA |

Алоэ Верамен бүкіл дене терісіне
кешенді күтім жасау

Теріңіздің денсаулығы үшін

Жұмсақ әрі сезімтал теріге Алоэ Вераның оның қалпына келтіргіш қасиеттерімен табиғи күшін пайдаланыңыз.
LR ALOE VIA өнімдері теріде қорғағыш үлбір түзеді: салқындатады, тыныштандырады және қалпына келтіреді.



ЕРЕКШЕ 
КҮТІМ
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79%90%

83%

100 мл      
20602-101    

7.390,00 〒

100 мл      
20601-101    

5.690,00 〒

400 мл
20600-110

7.390,00 〒

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Күтімге мұқтаж құрғақ теріге 
арналған крем:
•  Алоэ Вераның жоғары 

шоғырлануы (79%) және ара 
балауызы сығындысы

•  теріні ылғалдандырып, 
қоректендіреді

•   терінің қорғағыш функцияларын  
жақсартады

• теріде қорғағыш үлбір түзеді
• тыныштандырып, босаңсытады

Aloe Vera
Прополисі бар
қорғаныш крем

Алоэ Вера жапырақтарынан 
жасалған гель. Түршіккен әрі 
құрғақ теріге арналған жасартқыш 
гель.
•  Алоэ Вера гелінің жоғары 

мөлшері (90%)
•  теріде ылғалды ең көп мөлшерде  

сақтайды және салқындатады
•  теріні өте созылмалы етеді
• дереу әсер етеді

Aloe Vera
Ылғалдандырғыш 
гель-концентрат

Алоэ Вера гелі (83%) мен 12 
шөптің 
сығындысынан жасалған бірегей 
комбинация:
• теріде қорғағыш үлбір түзеді
• тыныштандырып, салқындатады
•  теріні қалпына келтіріп, оның  

табиғи теңгерімін сақтайды

Aloe Vera
«Жедел жәрдем»
спрейі

LR ALOE VIA ЕРЕКШЕ КҮТІМ |

АЛОЭ ВЕРАМЕН 
ТЕРІГЕ ЕРЕКШЕ 
КҮТІМ ЖАСАУ

LR ALOE VIA Ерекше күтім
тыныштандырғыш және 
қалпына келтіргіш әсерімен 
өте сезімтал теріге де, 
түршіккен теріге де арналған. 
Алоэ Вера өнімдері теріні 
қорғағыш үлбірмен жабады: 
салқындатады, 
тыныштандырады және 
қалпына келтіреді. Мұндай 
әсер құрамында биологиялық 
белсенді заттар мен шөп 
сығындылары бар өнімдердің 
бірегей құрамының арқасында 
болады.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

ЕРЕКШЕ
КҮТІМ

Сезімтал және қиын теріге күтім жасау 
үшін
•  құрамында 20% Алоэ Вера гелі және 

B12 дәрумені бар кешен, энотера 
және магания бар

• теріні ылғалдандырады
•  әсіресе құрғақ әрі қызарған теріні 

жақсы қоректендіреді
•  терінің қайта қалпына келу процесін 

жеделдетіп, оның табиғи су теңгерімін 
қалпына келтіреді

Денеге арналған қарқынды крем терінің 
ерекше құрғақ жерлеріне мақсатты 
күтім жасауға арналып жасалған. Хош 
иістендіргіштерсіз.

Aloe Vera
Денеге арналған
қарқынды крем

Дереу салқындатқыш әсері бар
көп функциялы гель
•  құрамында 60% Алоэ Вера гелі 

бар
• жеңіл, тез сіңетін гель
•  аюқұлақтың және тал 

қабығының сығындысы бар
•  теріні босаңсытады және оны 

өте созылмалы етеді

Aloe Vera
Органикалық күкірті 
бар денеге арналған 
гель

Денеге арналған қыздырғыш 
лосьон күштенген бұлшықетті 
босаңсытады, ал табиғи майлар 
теріге терең күтім қамтамасыз етеді.
• құрамында 45% Алоэ Вера гелі
•  Ылғалды ұстайды және теріні 

күтеді
•  бұлшық еттің демалуына 

көмектеседі
•  табиғи эфир майлары:  

зәйтүн, күнжіт, жожоба, 
өрік майы – теріні жұмсартады

Aloe Vera
Босаңсытқыш
термолосьон

Прополисі бар крем, 100 мл
Гель-концентрат, 100 мл
«Жедел жәрдем» спрейі
қолайлы пішімде – 150 мл
(мұндай көлем жинақта ғана қолжетімді)

Aloe Vera «Алғашқы
жәрдем» жинағы

Өмірдің барлық жағдайына
әмбебап көмекші

Жинақтағы тиімді бағасы

LR ALOE VIA ЕРЕКШЕ КҮТІМ |

Бұған сізге LR ALOE VIA сериясының 3 өнімінен тұратын 
жинағы көмектеседі. Түршіккен теріге терең қалпына 
келтіру қажет. Теріңіздің қамын барынша ойлауға арналған 
ерекше күтім. «Алғашқы жәрдем» жинағы – өмірдің барлық 
жағдайына әмбебап көмекші.

Әр күн сайын
жылдам көмек 

12 13 

20650-101    

14.490,00 〒
16.770,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

7.390,00 〒
5.690,00 〒
3.690,00 〒

50 мл      
20606-101    

11.390,00 〒

200 мл      
20604-101    

9.190,00 〒

100 мл      
20603-101    

5.690,00 〒

45%
60%

20%

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



БЕТ ТЕРІСІНЕ 
КҮТІМ ЖАСАУ

15 14 

20707-1    

21.190,00 〒

23.670,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

7.890,00 〒
7.890,00 〒
7.890,00 〒

15 мл      
20677-101    

7.890,00 〒

50 мл      
20675-101    

7.890,00 〒

50 мл      
20674-201    

7.890,00 〒

50%

50%50%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Қабақтың сезімтал терісіне 
ерекше күтім.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 

зәйтүн тұқымдарының био-
сығындысы және галоксил бар

•  теріні қарқынды 
ылғалдандырып, жасартады

•  ұсақ әжімдерді тегістеп, теріні 
анағұрлым созылмалы етеді

Aloe Vera 
Қабаққа арналған 
нәрлендіруші крем

Жеңіл текстура және босаңсытқыш 
хош иіс ұйқы кезінде терінің 
қарқынды сауығуы үшін мінсіз 
үйлесім туғызады.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 

зәйтүн тұқымдарының био-
сығындысы және зәйтүн майы бар

•  теріні қоректендіріп, қалпына 
келтіреді 

•  түні бойы терінің табиғи  
функциясының жұмысын 
жақсартады

• теріні жұмсақ етеді

Aloe Vera 
Қалыптастырушы 
түнгі крем

Жұмсақ текстуралы және хош иісті 
тиімді ылғалдандырғыш крем.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 

зәйтүн тұқымдарының сығындысы 
және жүзім сабақтарынан 
алынған май бар

•  қарқынды ылғалдандырады және 
табиғи су теңгерімін ұстап тұрады

•  қолайсыз сыртқы факторлардан 
қорғаныс қамтамасыз етеді

•  теріні жұмсақ және сипалағанда 
жағымды етеді

Aloe Vera 
Ынталандырушы 
күндізгі крем

Күндізгі крем
Түнгі крем
Қабаққа арналған крем

Aloe Vera Бет терісі  
күтіміне арналған жинақ

Жарқыраған және 
созылмалы теріге 
толыққанды күтім

LR ALOE VIA БЕТ ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

Жарқыраған әрі 
созылмалы, өмірлік 
энергияға толы тері

LR ALOE VIA Алоэ Верамен бет терісіне күтім жасау 
тазартуға және су теңгерімін ұстап тұруға арналған. 
Зәйтүн тұқымдарының органикалық сығындысы сияқты 
қарқынды ылғалдандырғыш құрамбөліктері терінің күн сайын 
ылғалдануын және табиғи су теңгерімін қамтамасыз етеді. 
Беттің сау әрі сұлу терісінен маңызды ештеңе жоқ.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



БЕТ ТЕРІСІНЕ 
КҮТІМ ЖАСАУ

17 16 

25 дана  
20672-101    

1.890,00 〒

200 мл      
20670-101    

4.990,00 〒

200 мл      
20671-101    

4.990,00 〒

75 мл      
20673-101    

4.590,00 〒

75 мл      
20689-1    

6.390,00 〒

50 мл      
20679-101    

7.890,00 〒

30%

50%50%

50%50%

50%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жұмсақ тазартқыш майлық бет, 
мойын терісін және жаға тұсын 
жұмсақ әрі құнтты тазартады. 
Жолда тазалауға арналған 
қолайлы құрал.
•  құрамында Алоэ Вера гелі 

(30%), итмұрын сығындысы бар
•  теріні түпкілікті тазартып, оны  

жасартады
•  теріні кептіріп жібермей, 

макияжды кетіреді
• құрамында спирт жоқ

Құрғақ әрі сезімтал тері үшін 
түпкілікті және жұмсақ тазарту.
•  құрамында Алоэ Вера гелі (50%) 

және итмұрын сығындысы бар
•  макияжды кетіріп, теріні 

тазартады
• құрғатып жібермейді
• қарқынды ылғалдандырады

Макияжды алған соң кір 
қалдығын кетіреді, сондай-ақ күні 
бойы пайдаланылуы мүмкін.
•  құрамында Алоэ Вера гелі 

(50%), итмұрын сығындысы бар
•  теріні тазартады, 

тыныштандырып, жасартады
•  қарқынды ылғалдандырады

Бет терісін қабыршақтардан 
тазартудың тиімді тәсілі. Гелді 
текстурасы теріге оның табиғи 
теңгерімін бұзбай, белсенді әсер 
етеді.
•  құрамында Алоэ Вера гелі 

(50%), итмұрын сығындысы 
және өсімдік құрамбөліктері бар

•  терінің қабыршақтанған 
жасушаларын жойып, 
қанайналымды жақсартады

• теріні жасартады

•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 
итмұрын сығындысы бар

•  құрамындағы Aquaxyl™ мен 
Aquapront™ терінің су теңгерімін 
қалпына келтіріп (95%-ға дейін), 
түлеуді тоқтатады

•  жаққан соң 3 минуттан соң әсер 
етеді*

•  теріні жасартып, өңін тегістейді

Aloe Vera
Жұмсақ тазартқыш 
майлықтар

Aloe Vera
Тазартқыш
сүтше

Aloe Vera
Бетке арналған 
тазартқыш тоник

Aloe Vera
Бетке арналған 
тазартқыш скраб

Aloe Vera
Бетке арналған сергіткіш 
экспресс-маска

Жеңіл, сергіткіш гель теріні дереу 
жасартып, жарқыратады.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі 

бар
•  зәйтүн тұқымдарының био-

сығындысы антиоксидант 
ретінде әсер етеді

•  теріні ылғалдандырып, оған жас 
өң береді

•  теріні бос радикалдардан 
қорғайды

• өте тез сіңеді

Aloe Vera 
Сергіткіш 
крем-гель

Жарқыраған және созылмалы тері 
үшін бір рет ылғалдандыру 
жеткіліксіз, оған сонымен қатар 
терең тазарту қажет.
Әрі таңда ғана емес, кешке де!

Біздің LR ALOE VIA өнімдер 
сериясының негізгі табиғи 
құрамбөлігі – Алоэ Вера таза 
гелі – қайта қалпына келтіргіш 
және ылғалдандырғыш 
қасиеттерге ие. Ол теріні 
қоректендіреді, оған жас өң 
береді және терінің табиғи су 
теңгерімін қалпына келтіреді.

ТЕРІ СҰЛУЛЫҒЫ 
ҮШІН: ЖҰМСАҚ 
ТАЗАРТУ

ҚАРҚЫНДЫ
ЫЛҒАЛДАНДЫРУ 
ЖӘНЕ ТЕРІНІҢ 
ЖАСТЫҒЫ

LR ALOE VIA БЕТ ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

*  Корнеометр көрсеткіштерінің негізінде расталған. Тестілеу Dermatest ҒЗИ-
де(Германия) 2017 жылдың қаңтарында 20 адамның қатысуымен өткізілген.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ДЕНЕГЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

19 18 

20708-1    

3.690,00 〒
3.290,00 〒
7.890,00 〒

13.190,00 〒
14.870,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

100 мл      
27517-1    

3.290,00 〒

200 мл      
20639-101    

5.690,00 〒

100 мл      
20631-101    

3.690,00 〒

30%

69%

35%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Аяқтың құрғақ және қатқыл 
терісіне арналған крем.
•  30%-ға Алоэ Вера гелінен және 

магнолия сығындысынан тұрады
•  қатқыл, құрғақ және жарылған  

теріні оның су теңгерімін 
қалпына келтіре отырып,  
ылғалдандырады

Тері жұмсақ әрі күтілген болып 
қалады.

Aloe Vera
Аяққа арналған 
қалпына келтіргіш крем

Денеге арналған жеңіл, тез 
сіңетін бальзам.
•  құрамында 69% Алоэ Вера гелі, 

магнолия сығындысы бар
•  қарқынды қоректендіреді және 

күтім қамтамасыз етеді
•  терінің су теңгерімін 

жақсартады
• теріні жұмсақ әрі нәзік етеді

Aloe Vera
Денеге арналған 
ылғалдандырғыш 
лосьонБет пен денеге арналған 

қоректендіргіш крем.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі, 

магнолия сығындысы бар
• терең ылғалдандырады
•  тез сіңеді де теріні жұмсақ әрі 

нәзік етеді

Aloe Vera
Жұмсақ күтім
кремі

Жұмсақ күтім кремі
Қолға арналған крем 
Сергіткіш крем-гель

Aloe Vera Тері күтіміне 
арналған жинақ

Жібектей жұмсақ 
теріге кешенді күтім

Алоэ Вера әсерінің арқасында LR ALOE VIA Денеге күтім 
жасау және терең тазарту құралдары теріні қарқынды 
қоректендіреді, оны жасартып, анағұрлым созылмалы етеді. 
Бірегей құрамы теріні жұмсақ тазартады, оның су теңгерімін 
қалпына келтіріп, дененің мінсіз пішінін жасайды.

LR ALOE VIA ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

Теріні ерекше 
жұмсақ ету үшін

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ДЕНЕГЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

200 мл      
27535-1    

9.890,00 〒

200 мл      
27536-1    

9.890,00 〒

75 мл      
20613-201    

3.590,00 〒

75 мл      
20610-101    

3.290,00 〒

21 20 

40%35%

30%

30%

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

LR ALOE VIA ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

•  95% қатысушы терісінің 
жақсарғанын растап отыр

•  Ультрадыбыстық диагностика 
көмегімен қатысушылардың 
85%-ында тері құрылысының 
нығызырақ болып қалғаны 
анықталды, бұл оның 
жұмсақтығының, 
созылмалылығының және 
шымырлығының маңызды 
өлшемі болып табылады

•  тері құрылысы 70%-ға дейін 
жақсарды

** Тестілеу Dermatest ҒЗИ-де (Германия) 
2017 жылдың наурызында 20 адамның 
қатысуымен өтті. Қатысушылар кремді 
күн сайын сан тұсына жағып отырды. 
Тест ультрадыбыстық диагностика 
(сонографии) кезінде алынған 
нәтижелерге негізделді.

Денеге арналған 
түзеткіш кремнің 
тиімді әсері ғылыми 
зерттеулермен 
расталған**:

тестілеуге қатысушылардың бәрі 
түгелдей терісінің жақсарғанын 
растап отыр
•  70%-ы әзірге тері созылмалырақ 

болып қалды дейді
•  70%-ы терісі анағұрлым 

созылмалы әрі жинақы болып 
қалды деп мойындап отыр

*  Тестілеу Dermatest ҒЗИ-де 
(Германия) 2017 жылдың 
наурызында 20 адамның 
қатысуымен өтті. Қатысушылар 
кремді күн сайын іш тұсына жағып 
отырды.

Денеге арналған
пішін гелінің әсері
ғылыми зерттеулер
арқылы расталған* Сан мен құйрыққа арналған крем.

•  құрамында Алоэ Вера гелі 
(30%), жасыл шай сығындысы 
және биологиялық белсенді 
заттар кешені бар құрамындағы 
Legance® жасқа қарсы әсер 
етеді

•  теріасты майы жиналатын 
аралықты қысқартады

•  теріні анағұрлым шымыр әрі 
созылмалы етеді

•  теріні жасартады, оның бетін 
тегіс әрі майда етеді

Aloe Vera
Денеге арналған
түзеткіш крем

Ішке, санға және қолға арналған 
тез сіңетін, жасартқыш гель.
•  құрамында 30% Алоэ Вера гелі, 

жасыл шай сығындысы бар 
құрамындағы Intenslim® 
«апельсин қабығы» әсерін

•   жойып, тері бетін тегістейді 
тіндерді өте созылмалы етеді

•  күн сайын қолданғанда іш тұсын 
тарта түседі

•  күн сайын қолданғанда теріні 
шымыр қылады

Aloe Vera 
Денеге арналған 
пішін гелі

Құрғақ және өте құрғақ теріге 
арналға тез сіңетін крем.
•  құрамында 40% Алоэ Вера гелі 

мен календула сығындысы бар
•  қарқынды ылғалдандырады 

және теріңізді сыртқы 
жағымсыз факторлар әсерінен 
қорғайды

•  жасушалардың қайта қалпына 
келу процесін жеделдетеді 

Aloe Vera
Қолға арналған
нәрлендіруші крем

Қолға арналған тез сіңетін крем.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі 

мен календула сығындысы бар
•  теріні оны жұмсақ әрі нәзік ете 

отырып, қоректендіріп, 
ылғалдандырады 

Aloe Vera
Қолға арналған 
жұмсартқыш крем

Теріңізге күтім жасайтын екі 
жаңа көмекші сұлбаңызды 
сызады, дене пішінін тартып, 
тері бетін тегістейді. Алоэ 
Вера жасыл шай 
сығындысымен және 
белсенді құрамбөліктер 
кешенімен бірге теріңізге 
нәзіктік сезім береді.

Aloe Vera қолға арналған кремін қолдарыңызға жағыңыз. 
Кремді күн сайын құрғақ теріге жағып отырыңыз – сонда 
қолдарыңыздың қандай жұмсақ әрі нәзік болып қалатынын 
сезінесіз. Ішінде Алоэ Вера мен календула сығындысы бар 
арнайы құрам теріңіздің табиғи су теңгерімін қалпына 
келтіруге көмектеседі.

ДЕНЕНІҢ МІНСІЗ 
ПІШІНІ ҮШІН ТИІМДІ 
КҮТІМНӘЗІК

ЖАНАСУ ҮШІН

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ДЕНЕГЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

Алоэ Вер а 

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Денеге арналған сергіткіш гель.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі, 

киви сығындысы бар
•  мұқият әрі ұқыпты тазартады
•  теріні ылғалдандырып, теріде 

күні бойына сергіткіш сезімін 
қалдырады

Aloe Vera
Душқа арналған 
сергіткіш гель

Шаш пен денеге арналған 
сергіткіш сусабын.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі 

және мақта сығындысы бар
•  шаш пен теріні тез, мұқият әрі 

тиімді тазартады

Aloe Vera
Шаш пен денеге 
арналған сусабын

Күні бойы терінің нәзік қорғанысы 
және жағымдық сергіткіш сезімі.
•  құрамында спирт жоқ
•   құрамында 15% Алоэ Вера гелі 

және мақта сығындысы бар
•  жағымсыз иісті кетіреді және 

басқа хош иістермен жақсы 
үйлеседі

•  қырыну мен эпиляциядан кейін 
пайдалануға болады

•  сезімтал теріге жақсы келеді

Aloe Vera
Шарлы
дезодорант

(ауыспалы қаптама)

Aloe Vera 
Қолға арналған 
жұмсақ 
крем-сабынҚолыңыздың терісіне арналған 

ұқыпты күтім
•  құрамында 38% Алоэ Вера гелі 

мен календула сығындысы бар
• тиімді тазартады
•  жиі қолданғанның өзінде де 

теріні құрғатып жібермейді

Aloe Vera Қолға 
арналған жұмсақ 
крем-сабын

LR ALOE VIA ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

Алоэ Вера пайдалы қасиеттері бар сергіткіш балғындық 
құралдарды бүкіл отбасыға қолдануға болады. Олардың 
әсері бір тазартумен шектеледі – олар күні бойына 
балғындық пен ылғалдылық сезімін қалдырады.

БҮКІЛ ДЕНЕНІҢ 
БАЛҒЫНДЫҚ 
СЕЗІМІ

23 22 

250 мл      
20630-101    

3.690,00 〒

250 мл      
20633-101    

4.990,00 〒

50 мл      
20643-201    

2.190,00 〒

500 мл      
20612-101    

4.590,00 〒

250 мл      
20611-101    

3.290,00 〒

38%

35%35%

15%

Шашты қалпына келтіретін 
сусабын · 200 мл
Денеге арналған 
ылғалдандырғыш 
лосьон · 200 мл
Душқа арналған сергіткіш 
гель · 250 мл

Aloe Vera 
Шаш пен денеге арналған 
жинақ

Шашпен денеге арналған 
күтім және тазалық

20706-101

3.790,00 〒

5.690,00 〒

3.690,00 〒

12.090,00 〒
13.170,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



АУЫЗ ҚУЫСЫНА 
КҮТІМ ЖАСАУ

20705-1    

2 x 2.190,00 〒
2.190,00 〒

5.790,00 〒
6.570,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

100 мл      
20691-101    

2.190,00 〒

100 мл      
20690-101    

2.190,00 〒

4,8 г      
20676-101    

2.190,00 〒

25 24 

43% 40%

40%

Алоэ Вер а Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Күн сайын пайдалануға арналған 
тіс пастасы.
•  құрамында 40% Алоэ Вера гелі 

және минералдар кешені бар
•  ауыз қуысын мұқият, ұқыпты 

тазартады
• тіс сезімталдығын төмендетеді
• тіс өңезін жақсы кетіреді
• құрамында фторидтер бар

Aloe Vera
Сезімтал тіске 
арналған тіс пастасы

Күн сайын тазартуға арналған тіс 
гель пастасы.
•  құрамында 43% Алоэ Вера гелі 

эхинацея сығындысы бар
•  тіс пен қызыл иекті ұқыпты 

тазартады
• сергіткіш сезімін қалдырады
•  құрамында фторидтер жоқ

Aloe Vera
Тіске арналған 
гель-пастасы

Ерін терісіне нәзік әрі жеңіл күтім.
•  40%-ға Алоэ Вера гелінен 

тұрады
•  құрамында өсімдік майы бар
•  еріннің жұқа әрі сезімтал терісін 

ылғалдандырып, қорғайды

Aloe Vera
Ерінге арналған 
ылғалдандырғыш 
бальзам

2 Тіс гель 
пасталары · 100 мл
Ерін бальзамы · 4,8 г

Aloe Vera ауыз-қуыс 
күтіміне арналған жинақ

Әдемі және сау 
жымиыс үшін 
қажеттінің бәрі

LR ALOE VIA АУЫЗ ҚУЫСЫНА КҮТІМ ЖАСАУ |

САУ ӘРІ ӘДЕМІ 
ЖЫМИЫС ҮШІН

Бәрі сау әрі әдемі жымиысты аңсайды! Бұл үшін арнайы 
құралдарды қолдана отырып, ауыз қуысына күнделікті 
күтім жасап отыру қажет. LR ALOE VIA өнімдеріндегі 
Алоэ Вера қалпына келтіргіш қасиеттері таза дем мен 
қызыл иегіңіздің денсаулығын қамтамасыз етеді. Алоэ 
Верасы бар құралдарды күн сайын пайдаланғанда сіз өз 
жымиысыңыздың әдемілігімен әрдайым рахаттанатын 
боласыз.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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7OILS

27 

45%

60%

15%

15%

Үнемі бағасы 13.870,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 12.590,00 〒

20763-1    

20648-1 | 200 ml        

3.790,00 〒
20649-1 | 200 ml        

4.490,00 〒
20730-1 | 200 ml        

5.590,00 〒
20647-1 | 150 ml        

4.490,00 〒

Алоэ Вера Алоэ Вера

Алоэ Вера

Алоэ Вера

LR ALOE VIA ШАШҚА КҮТІМ ЖАСАУ

Зақымданған шаштарға «Қош бел!» деңіз! LR ALOE VIA шашқа күтім 
жасаудың «Қоректендіру және қалпына келтіру» желісімен құрғақ әрі 
зақымданған шаштар артта қалады. Жеті табиғи майдың бірегей кешені 
және Алоэ Вера гелі бар шашқа күтім жасау құралдарының жаңа сериясы 
шашты қатайтады, қалпына келтіріп, сынғыштықтан қорғайды. Жібектей 
тегіс шаш, сау жарқырау және ұшына дейін өз-өзіңе сенімділік үшін.

САУ ӘРІ ЖАРҚЫРАҒАН ШАШ ҮШІН
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Шашқа күтім жасауға 
арналған жинақ

ҚАТАЙТУ ТЕГІСТІК ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ҚОРҒАУ

Жібектей майда шаш:
тарауды 3 есе 
жеңілдетеді**

Сау жарқырау: 
90%-ға шаштың сынуын
төмендетеді**

Жағымды иіс: зерттеу
нәтижесінде қатысушылардың 
95%-дан астамы хош иісін 
бағалады**

Aloe Vera Шашты қалпына 
келтіретін сусабын
•  Құрамында 45% Алоэ Вера гелі, 

бамбук био-сығындысы бар
•  Шашты жұмсақ тазартады, 

қатайтып, қоректендіреді, бас 
терісін ылғалдандырады

•  Күнделікті пайдалануға болады

Aloe Vera Шашты қалпына 
келтіретін кондиционер
•  Құрамында 15% Алоэ Вера гелі, 

жеті майдың қалпына келтіргіш 
кешені бар

•  Шашты ауырлатпай, ішінен 
қоректендіріп, қалпына келтіреді

•  Шаш бетін тегістеп, қалпына 
келтіреді

•  Күнделікті пайдалануға болады

Aloe Vera Шашты қалпына 
келтіретін маска
•  Құрамында 15% Алоэ Вера гелі, 

жеті майдың қалпына келтіргіш 
кешені бар

•  Шашты терең қоректендіріп, 
қалпына келтіреді, шаш бетін 
тегістейді, шашқа қайсарлық 
беріп, сынғыштықтан қорғайды

•  Аптасына 1-2 рет кондицио-
нермен бірге қолдану қажет

Aloe Vera Шашты қалпына 
келтіретін кондиционер-
cпрей
•  Құрамында 60% Алоэ Вера гелі, 

бамбук био-сығындысы бар
•  Жоғары температуралардан 

қорғаныс қамтамасыз етеді
•  Шашты қоректендіріп, 

ылғалдандырады
•  Ыстықтай тарауға немесе 

күнделікті пайдалануға мінсіз — 
шаюды қажет етпейді

Шашқа арналған сусабын, Шашқа арналған 
кондиционер, Шашқа арналған маска

      ШАШҚА
КҮТІМ ЖАСАУ

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



Ер терісіне 
күтім жасау

3.690,00 〒
3.690,00 〒
5.590,00 〒

20425-101    

20424-101    

3.690,00 〒
3.690,00 〒
5.590,00 〒

11.590,00 〒
12.970,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

100 мл      
20422-101    

5.590,00 〒

100 мл      
20421-101    

3.690,00 〒

150 мл      
20423-101    

3.690,00 〒

200 мл      
20420-101    

3.690,00 〒

29 28 

50%50%30%30%
Алоэ Вер аАлоэ Вер аАлоэ Вер аАлоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Бетке арналған жеңіл, сергіткіш 
крем.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі 

мен ақ шай сығындысы бар
•  шарашаған теріге балғындық 

сезімін береді
• ылғалдандырып, сергітеді

Aloe Vera Бетке 
арналған антистресс 
кремі

Бетке арналған жұмсақ бальзам.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі 

ақ шай сығындысы бар
•  түршігуді кетіріп, 

тыныштандырады
•  ылғалдық пен күтімді 

қамтамасыз етеді

Aloe Vera Қырынудан 
кейінгі 
тыныштандырушы 
бальзам

Қырынуға арналған жұмсақ гель.
•  құрамында 30% Алоэ Вера бар
•  теріні тыныштандырып, 

түршігуді кетіреді
•  тікелей қырынар алдын күтім 

қамтамасыз етеді
•  қырынған соң тері тегіс әрі нәзік
•  тиімді әрі ыңғайлы қырыну үшін

Aloe Vera Қырынуға 
арналған 
тыныштандырушы 
гель

Қырынуға арналған жұмсақ 
көпіршік.
•  құрамында 30% Алоэ Вера бар
•  теріні тыныштандырып, 

түршігуді кетіреді
•  тікелей қырынар алдын күтім 

қамтамасыз етеді
•  қырынған соң тері тегіс әрі нәзік
• тиімді әрі ыңғайлы қырыну үшін

Aloe Vera Қырынуға 
арналған 
тыныштандырушы 
көпіршік

Қырыну гелі
Қырынудан кейінгі бальзам
Антистресс кремі

Aloe Vera Ерлердің 
тері күтіміне арналған жинақ 2

Қырыну көпіршігі
Қырынудан кейінгі бальзам
Антистресс кремі

Aloe Vera Ерлердің 
тері күтіміне арналған жинақ 1

Мінсіз қырынуға 
қажеттінің бәрі

LR ALOE VIA ЕР ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ |

LR ALOE VIA ерлерге арналған теріге күтім жасау құралы 
Алоэ Вера ылғалдандырғыш гелі мен тыныштандырғыш 
календула сығындысының бірегей комбинациясының 
арқасында ер терісіне күтім жасауға мінсіз келеді. Әйелдер 
мен ерлердің күтімге қажеттілігі әртүрлі. Ер терісіне күн 
сайын күш түседі – қырыну оны түршіктіріп, құрғатып 
жібереді. Дәл осы себепті ол қарқынды ылғалдануды 
қамтамасыз ететін және жағымсыз сезінулерді кетіретін 
арнайы құралдарға мұқтаж.

САУ ЖӘНЕ 
КҮТІЛГЕН 
ЕР ТЕРІСІ

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



Бала терісіне 
күтім жасау

20318-101    

10.290,00 〒
11.370,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

3.790,00 〒
3.790,00 〒
3.790,00 〒

100 мл      
20321-1    

3.790,00 〒

250 мл      
20320-1    

3.790,00 〒

100 мл      
20319-1    

3.790,00 〒

30 31 

40%

30%
40%

СӘБИДІҢ СЕЗІМТАЛ 
ӘРІ НӘЗІК 
ТЕРІСІ ҮШІН

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Сусабын-гель
Қорғаныш крем
Бет және денеге 
арналған лосьон

Aloe Vera Baby 
Балалардың тері күтіміне 
арналған жинақ

Баланың нәзік терісіне 
ұқыпты күтім

Сезімтал теріге арналған аса нәзік 
жеңіл крем.
•  құрамында 30% Алоэ Вера гелі, 

календула сығындысы және пантенол 
бар

•  терінің қорғағыш функцияларын 
жеделдетіп, құрғақтықты кетіреді

• ылғалдандырып, тыныштандырады
• құрамында парфюмерия майлары жоқ

Aloe Vera Baby Сезімтал 
тері үшін  бетке және 
денеге арналған 
балалар лосьоны

Сезімтал теріге арналған аса 
нәзік лосьон.
•  құрамында 30% Алоэ Вера гелі, 

календула сығындысы және соя 
майы бар

•  нәзік әрі ұқыпты тазарту
•  теріні кептіріп жібермейді
•  құрамында сульфаттар және 

парфюмерия майлары жоқ

Aloe Vera Baby 
Сезімтал теріге 
арналған балалар 
сусабын-гелі

Зақымданған теріге арналған 
қоректендіргіш крем.
•  құрамында 40% Алоэ Вера гелі, 

календула сығындысы, мырыш 
және пантенол бар

•  зақымданған теріні қайта қалпына 
келтіреді және алдағы уақытта 
зақымданудан қорғайды

•  түршікке теріні қалпына келтіріп, 
тыныштандырады

•  құрамында парфюмерия майлары 
жоқ

Aloe Vera Baby 
Сезімтал теріге 
арналған балалар 
қорғаныш кремі

LR ALOE VIA БАЛА ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ |

ЕНДІ ОДАН ДА
ТАБИҒИ ЖӘНЕ

НӘЗІК
ДЕРМАТОЛОГТАР

ҰСЫНҒАН

Сәби терісіне ерекше күтім қажет, өйткені ол кереметтей 
жұқа әрі нәзік, ал оның қорғаныс қабаты әлі толық 
түзілмеген. Сондықтан сәби терісі қосымша қорғанысты 
қажет етеді. LR ALOE VIA Балалардың терісін қорғауға 
арналған жаңа құралдарында Алоэ Вера гелі мен өсімдік 
сығындылары бар – енді олар анағұрлым табиғи әрі 
нәзік болып қалды. Олар сәби терісін қоректендіреді, 
ылғалдандырып, қорғайды. Құрамында парабендер, 
минералды және парфюмерлі майлар жоқ.

andrey
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2-КЕЗЕҢ

3-КЕЗЕҢ

33 3 КЕЗЕҢ

1-КЕЗЕҢ

Сау әрі сұлу теріге бар болғаны 
3-ақ қадам

ZEITGARD (нем. – уақыт күзетшісі) сериясының өнімімен теріге кешенді 
күтім арқасында тері саулығы мен сұлулығын сақтап, оның жастығын 
ұзартуға болады. ZEITGARD инновациялық технологиясы – бұл кез-
келген уақытта және көрінетін нәтижесімен әйелдер мен ерлерге 
арналған үй жағдайларында теріге кәсіби күтім жасау. Ұсақ тесіктерді 
терең тазартудан тиімді кәрілікке қарсы күтімге және терінің оның түріне 
байланысты күндлелікті ұқыпты қамын жасауға дейін – ZEITGARD 
уақытты тоқтатып, тері жастығын ұзақ сақтауға мүмкіндік береді... 
Батырманы бір басумен!

ТИІМДІ.
ИННОВАЦИЯЛЫ.
КӘСІБИ.

ТЕРЕҢ
ТАЗАРТУ

КӘРІЛІККЕ 
ҚАРСЫ ӘСЕР

ҰҚЫПТЫ КҮТІМ

LR ZEITGARD КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ КҮТІМГЕ АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ ЖҮЙЕ |

ТЕРІҢІЗДІҢ СҰЛУЛЫҒЫ ҮШІН



+

+

1-КЕЗЕҢ 35 

70004   

70003   

70001   

70000   

6.590,00 〒

9.690,00 〒

70037   
70036   

80.290,00 〒
6.590,00 〒

Жинақтағы тиімді
бағасы

Үнемі бағасы

80.290,00 〒
86.880,00 〒

Сезімтал теріге
ZEITGARD-1 құрылғысы
1 x тазарту құралы

Қалыпты теріге
ZEITGARD 1 Теріні тазартуға арналған жинақ

Жинақтағы тиімді бағасы

125 мл
ZEITGARD Теріні тазарту құралы

Сезімтал теріге

Zeitgard Сезімтал теріге 
арналған тазартқыш крем

Қалыпты теріге
Қылсап

Zeitgard Қалыпты теріге
арналған тазартқыш гель

•  Теріні терең тазарту үшін MICROSILVER 
бактерияға қарсы қабаты бар 
қылсаптың жұмсақ қылдар

•  Бұған қоса – қарқынды тазарту үшін 
ерекше текстуралы арнайы жұмсақ 
крем

•  Dermatest ҒЗИ (Германия) мақұлдаған

СЕЗІМТАЛ ТЕРІГЕ

•  Теріні терең тазарту үшін MICROSILVER 
бактерияға қарсы қабаты бар қылсаптың қатты 
қылдар

•  Бұған қоса – қарқынды тазарту үшін ерекше 
текстуралы арнайы гель

•  Dermatest ҒЗИ (Германия) мақұлдаған

ҚАЛЫПТЫ ТЕРІГЕ

БАЙҚАЛАТЫН 
ӘСЕРІМЕН ЖҰМСАҚ 
ТАЗАРТУ

     ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ

•  Кейін күтім жасауға оңтайлы дайындық
•  Терең тазартудан кейін тері күйінің жақсаруы
•  Массаждың арқасында анағұрлым тегіс әрі 

шымыр тері
•  Қанның микроайналымы арқасында теріні 

ширықтыру

Zeitgard теріні тазарту жүйесі – 
бұл тері жастығын ұзақ сақтауға 
алғашқы қадам.

LR ZEITGARD ТАЗАРТУ ЖҮЙЕСІ |

ӘР ЖИНАҚТА
1 ZEITGARD
жол қабы

ZEITGARD Жол қабы

M
icr

osilver технологиясы

гигиеналық тазалық
**

АЙ
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2-КЕЗЕҢ 37 КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ 
ӘСЕР

•  95% пайдаланушы кәрілікке қарсы күтімге 
арналған ZEITGARD құрылғысын пайдаланудың 
арқасында косметикалық құралдардың 
айтарлықтай әсерін байқайды*

•  90%-дан астам пайдаланушы терісінің оңтайлы 
ылғалданғандығын байқайды

•  90% пайдаланушы терісінің жоғары 
шымырлығын растайды*

•  80%-дан астам пайдаланушы тез әрі айқын 
әсерді сезеді*

•  75%-дан астам пайдаланушы қабақ терісінің 
біршама жасарып қалғанын байқайды*

Кәрілікке қарсы күтімге арналған 
ZEITGARD эксклюзивті жүйесі 
теріні айтарлықтай тегістейді*

*  2015ж. шілде-тамызындағы 40 адамның қатысуымен Dermatest ҒЗИ 
жүргізген зерттеуі.

Кәрілікке қарсы күтімге арналған ZEITGARD 
құрылғысын жүйелі пайдаланғанда әжім саны 
мен тереңдігі азаяды. 80% пайдаланушы тез 
айқын әсерді растайды*!

Кәрілікке қарсы күтімге арналған арнайы 
әзірленген құралдармен – мәселен, 
Ылғалдандырушы крем-гельмен немесе 
Қалыптастырғыш крем-гельмен бірге – әжімдерге 
және терінің жекелеген учаскелеріне тікелей әрі 
мақсатты түрде әсер етуге болады.

Кәрілікке қарсы күтімге арналған ZEITGARD 
құрылғысының қыздыру және суыту режимінің 
арқасында терінің қартаюына кедергі келтіретін 
косметикалық құралдардағы белсенді заттар 
терінің тереңдеу қабаттарына кіріп, сонда өз 
қасиеттерін жақсырақ көрсетеді. Теріге әсер ету 
іштен жүзеге асады.

Бұл терінің шымырлығын ұстап тұрады, оның 
жастығы мен балғындығын сақтайды.

ӘЖІМДЕРДІҢ 
АЙТАРЛЫҚТАЙ 
АЗАЮЫ*

LR ZEITGARD КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ ЖҮЙЕ |



71007   

71006   

71009   

71008   

99.990,00 〒
27.290,00 〒
23.490,00 〒

Үнемі бағасы 150.770,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 118.590,00 〒

99.990,00 〒
27.290,00 〒
23.490,00 〒

27.290,00 〒
23.490,00 〒

27.290,00 〒
23.490,00 〒

Үнемі бағасы 50.780,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 45.390,00 〒

39 

ZEITGARD 2 Жинақ 
Теріні қалыптастыру
Қабаққа арналған сарысу
Қалыптастырғыш крем-гель

ZEITGARD 2 Жинақ 
Теріні ылғалдандыру
Қабаққа арналған сарысу
Ылғалдандырушы крем-гель

ZEITGARD 2 Жинақ
Теріні қалыптастыру
Zeitgard-2 құрылғысы
Қабаққа арналған сарысу
Қалыптастырғыш крем-гель
ZEITGARD Жол қабы

ZEITGARD 2 Жинақ
Теріні ылғалдандыру
Zeitgard-2 құрылғысы
Қабаққа арналған сарысу
Ылғалдандырушы крем-гель
ZEITGARD Жол қабы

Жинақтағы тиімді бағасыЖинақтағы тиімді бағасы

71002   

71001   

02 | ZEITGARD
«Кәрілікке қарсы»
Қалыптастырғыш крем-гель
•  жетілген терінің көбірек 

шымырлығы үшін бетке 
арналған арнайы крем

•  әжім тереңдігі айтарлықтай 
азаяды, тері жас көрінеді

•  PatcH2O™ және Ultra Filling 
Spheres™ инновациялық 
кешені бар

03 | ZEITGARD 
«Кәрілікке қарсы»
Ылғалдандырушы крем-гель
•  бетке (жас теріге де) анық пішін 

беруге арналған қоректендіргіш 
крем

•  тері тез ылғалданады, әрі тегіс 
болып қалады

•  PatcH2O™ және Ultra Filling 
Spheres™ инновациялық кешені 
бар

50 мл    

23.490,00 〒

50 мл    

23.490,00 〒

01 | ZEITGARD
«Кәрілікке қарсы»
Қабаққа арналған сарысу
•  белсенді заттардың жоғары 

шоғырлануы
•  теріні ылғалдандырады, 

қоректендіреді және ұсақ 
әжімдерді тегістейді

•  PatcH2O™ және Ultra Filling 
Spheres™ инновациялық 
кешені бар

30 мл    
71000

27.290,00 〒

ШЕШІМІ БАР: КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ 
КҮТІМГЕ АРНАЛҒАН ZEITGARD 
ЖҮЙЕСІ

Ерін үстінде

Мойында

Ерін айналасында

Көз бұрыштарында

Көз астында

Қас арасында

Маңдайда

Әжімдер қай жерде 
қатты байқалады?

ӘР ЖИНАҚТА 
1 ZEITGARD жол 

қабы болады

LR ZEITGARD КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ ЖҮЙЕ |

02 | 
Қалыптастырғыш 
крем-гель 03 | 

Ылғалдандырушы 
крем-гель

01 | 
Қабаққа
арналған
сарысу

НЕМЕСЕ

2 -КЕЗЕҢ
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ЕРЕКШЕ КҮТІМКҮНДЕЛІКТІ КҮТІМ

3-КЕЗЕҢ

            ҰҚЫПТЫ КҮТІМ

Бет терісіне түпкілікті және 
тиімді күтім

ZEITGARD жүйесімен тазартудың және кәрілікке 
қарсы күтім жасаудың алғашқы екі кезеңі жасқа 
және жынысқа қарамастан, теріге қарқынды күтім 
жасау кезеңін толықтырады.
Арнайы әзірленген құралдар теріні сау әрі 
жарқыраған күйінде сақтауға көмектеседі!

Бетке арналған түнгі маска:
Ұйқы кезінде ерлер мен 
әйелдердің терісін босаңсытуға 
және қалпына келтіруге 
арналған қуатты, тиімді теріге 
күтім жасау формуласы бар 
қалпына келтіргіш маска.

Power Lift: Әйелдер мен 
ерлердің жарқыраған және жас 
терісіне әсер ететін жеті шөп 
кешені бар ылғалдандыратын, 
қуаттандыратын  крем.

Serox: Алғашқы мимикалық 
әжімдердің пайда болуына және 
тері шымырлығының жоғалуына 
жол бермеуге арналған гиалурон 
қышқылы, белсенді құрамбөліктер 
кешені және Ultra Filling Spheres бар 
күтім құралдары.

PLATINUM: Ер терісіне өте қажет 
белсенді заттар кешені бар күтім 
жасауға арналған кәсіби жүйе.

Beauty Diamonds: Бриллианттар 
мен пептидтер негізіндегі әдемі 
текстуралы жетілген теріге 
қарқынды күтім.

Nanogold: Қайта қалпына 
келтіруге және ұсақ әжімдермен, 
жас өзгерістерімен күресуге 
арналған алтын бөлшектерімен 
және жібек протеиндерімен тиімді 
күтім.

Racine: ылғалды ұстап тұратын 
және теріңізді қуаттандыратын 
қоректік заттар кешені бар күтім 
жасауға арналған белсенді заттар 
– алғашқы ұсақ әжімдердің пайда 
болуына жол бермейді.
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Ерекше күтімге мұқтаж теріге қосымша күтім 
жасау.

Күнделікті қолданысқа арналған жасқа 
қарсы күтімнің тиімді өнімі:

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ ТЕРЕҢ 
ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ӘСЕР ҮШІН 
ЖЕКЕ КҮТІМ ЖАСАУ

41 



       20+       30+       40+       

DAILY CARE

NANO 
GOLD
DAILY CARE

       20+       30+       40+       

RACINE

28188   

11.390,00 〒
13.090,00 〒

Үнемі бағасы 24.480,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 21.990,00 〒

50 мл    

13.090,00 〒

50 мл    

11.390,00 〒

125 мл    

4.990,00 〒

28503-1    

4.490,00 〒
5.290,00 〒
3.690,00 〒

12.290,00 〒
13.470,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

15 мл    
28502-1   

3.690,00 〒

30 мл    
28504-1   

9.090,00 〒50 мл    
28501-1   

5.290,00 〒
50 мл    
28500-1   

4.490,00 〒

43 3-КЕЗЕҢ

Жинақтағы тиімді бағасы

28183   

28182   

28181   

Zeitgard Nanogold Бет терісіне
күтім жасауға арналған жинақ
Күндізгі крем 50 мл
Түнгі крем 50 мл

Түнгі крем
•  Теріге түнде қам жасайтын және 

қалпына келтіретін нәзік супер-
текстура

•  Құрамында терінің қартаюына 
қарсы әрекет ететін алтын 
бөлшектері мен жібек 
протеиндері бар

•  Құрамында коллаген түзетін 
TIMP-пептидтер мен SYNR-COLL 
бар

Күндізгі крем
•  Жұмсақ жібектей супер-текстура
•  Күні бойы теріге қам жасайды
•  Құрамында терінің қартаюына 

қарсы әрекет ететін алтын 
бөлшектері мен жібек 
протеиндері бар

•  Aglycal®,TIMP-пептидтер® және 
Uvinul A plus® арнайы кешені бар

Тоник
•  Теріні тазартып, жасартады
•  Құрамында терінің қартаюына 

қарсы әрекет ететін алтын 
бөлшектері мен жібек 
протеиндері бар

•  Терінің аралас түріне де келе 
береді

Жинақтағы тиімді бағасы

Алтын бөлшектері мен жібек протеиндерінің үйлесімі теріге жоғары тиімді әсер етілуін 
қамтамасыз етеді. Алтын ультракүлгін сәуледен керемет қорғайды, ал жібек теріде өз 
коллагенінің түзілуін және терінің табиғи қайта қалпына келуін ынталандырады.

Уақытынан бұрын қартаюға қарсы 
теріге арналған БЕЛСЕНДІ КҮТІМ

Қабаққа арналған нәрлендіруші крем
•  Q10 коэнзимі жасушалар жұмысын 

белсендендіреді
•  табиғи қалпына келу үшін дәрумендердің 

тиімді комбинациясы:
 –  А дәрумені әжім пайда болуын 

тоқтатады
 –  Е дәрумені теріні бос радикалдардан 

қорғайды
 –  С дәрумені антиоксиданттың әсер етеді
 •  балдырлар сығындысы терең 

ылғалдандырады

Коллагені бар сарысу
•  коллагеннің жоғары 

шоғырлануы тері 
шымырлығының артуына 
себептеседі

•  қарқынды ылғалдандырады
•  теріге жасарған әрі 

жарқыраған өң береді 

Нәрлендіруші түнгі крем
•  Q10 коэнзимі ұйқы кезінде
 жасушалар жұмысын
 белсендендіреді
•  балдырлар сығындысы теріні 

пайдалы минералдармен 
қанықтырады

•  Е дәрумені бір түн ішінде теріні 
қалпына келтіреді

•  жожоба және ши майы бар 
қаныққан текстура

Нәрлендіруші күндізгі 
крем
•  Q10 коэнзимі жасушалар 

жұмысын белсендендіреді
•   балдырлар сығындысы 

терең ылғалдануды 
қамтамасыз етеді

•  Е дәрумені мен УК-сүзгі 
жасушаларды қоршаған 
ортаның жағымсыз 
факторлары әсерінен 
қорғайды

Күндізгі крем
Түнгі крем
Қабаққа арналған крем

Zeitgard Racine Бет күтіміне 
арналған жинақ
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ТЕРІҢІЗДІҢ ЖАСТЫҒЫ 
ҮШІН ТИІМДІ КҮТІМ
Белсенді күтім шаршаған теріні терең ылғалдандырып, оны жасарыңқы және күтілген келбет 
береді. Алғашқы әжімдер пайда болмай тұрып сіз құрамына Q10 коэнзимі және балдырлар 
сығындысы кіретін кремді қолдана отырып, теріңізді қартаюдан қорғай аласыз. Racine қатарының 
өнімдері жасушалардың оларды қуаттандыра отырып, қайта қалпына келуін жеделдетеді де 
теріңізге жасарыңқы әрі жарқыраған көрініс береді.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



       20+       30+       40+       

BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE

13.090,00 〒
15.090,00 〒
11.390,00 〒

28300   

Үнемі бағасы 39.570,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 35.590,00 〒

28307   28303   28302   28306   28304   
30 мл    

15.090,00 〒

50 мл    

13.090,00 〒

125 мл    

4.990,00 〒

30 мл    

11.390,00 〒

50 мл    

15.090,00 〒

45 3-КЕЗЕҢ

Beauty Diamonds
Қарқынды крем
•  Теріге арналған супер-

қоректендіргіш крем
•  Теріге белсене күтім 

жасайды
•  Церамидтердің гиалурон 

кешенімен үйлесімі әжім 
саны мен тереңдігін 
айтарлықтай азайтуға 
көмектеседі*

•  Бағалы майлар теріні 
жұмсақ және жібектей етеді

Beauty Diamonds
Күндізгі крем
•  Нәзік жібектей крем
•  Әжім санын азайтуға 

көмектесіп*, теріні анағұрлым 
шымыр етеді

•  Detoxiquin жасқа қарсы 
құрамбөлігі терінің ерте 
қартаюына жол бермейді және 
жасушалардың қайта қалпына 
келуін жеделдетеді

•  Инновациялық гексапептид теріні 
бос радикалдардан қорғайды

Beauty Diamonds
Тоник
•  Теріні жасартып, 

ылғалдандырады
•  Теріні тазартып, 

қоректендіреді
•  Құрамында теңіз және 

өсімдік заттары бар

Beauty Diamonds
Қабаққа арналған крем
•  Қабақ терісіне жұмсақ 

күтім
•  Көз астында шеңберлер 

мен қапшықтарды 
азайтуға көмектеседі

•  Әжім саны мен тереңдігін 
азайтуға көмектеседі*

Beauty Diamonds
Түнгі крем
•  Әжімге қарсы түнгі 

крем
•  Әжімді тегістеуге 

арналған бағалы 
майлар және 
құрамбөліктер бар

•  Әжім саны мен 
тереңдігін азайтуға 
көмектеседі*

Zeitgard Beauty Diamonds Бет 
терісіне күтім жасауға 
арналған жинақ
Күндізгі крем 50 мл
Түнгі крем 50 мл
Қабаққа арналған крем 30 мл

Жинақтағы тиімді бағасы

* Жүйелі пайдаланғанда.

Жетілген, талапшыл теріге сәнді күтім
Керемет текстуралы және тиімді қартаюға қарсы әсері бар бриллианттар негізіндегі заманауи 
кешенді құралдар көмегімен теріге сәнді күтім жасау. Терінің табиғи құрылымын сақтау және 
оны қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен қорғау үшін терінің алмастырылмас қолдауы.
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28314-1 | 30 мл        

14.490,00 〒

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ 
ҚАРҚЫНДЫ КҮТІМ 
жастықпен жарқырау үшін
Құрамында, 6 табиғи май мен бірнеше дәрумендердің  арқасында Beauty Diamonds 
майы  алдымен, құрғақ, тітіркенген  және әлсіреген теріні қалпына келтіреді және 
оған жастықпен жарқырауға мүмкіндік береді!

ЖАҢА 
ӨНІМ

•  Құрамында A, E және F 
дәрумендерінің арқасында тері 
жасушаларын қоректендіреді 
және қалпына келтіреді

•  Бағалы майлар теріні ылғалды 
жоғалтудан қорғайды

•  Майларға бай құрылым, бет 
терісіне жастықпен 
жарқырауына мүмкіндік береді

Beauty Diamonds
«Жастықпен жарқырау» майы

Кәрілікке қарсы әсер
Терінің жарқырауы үшін  
негізгі мінсіз күтім

Кәрілікке қарсы жедел күтім
Терінің жұмсақтығы және 
серпімділігі үшін қосымша күтім

Кәрілікке қарсы әсері бар маска
Терінің  тегістігі мен серпімдігі үшін, 
терең  және қарқынды қалпына 
келтіру

БЕТ ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН  БІР МАЙ- ҚОЛДАНУДЫҢ ТҮРЛІ  ҮШ ЖОЛЫ

•  3-5 тамшыны таңертең /
кешке тазартылған  бет 
терісіне   біркелкі 
үлестіріп  жағыңыз

•  Аяқтаушы кезең:майдың 
үстіне күндізгі немесе 
түнгі крем жағыңыз

•  Майдың бірнеше тамшысын 
таңертең немесе кешке 
алақаныңызға жағыңыз

•  Бет терісіне одан да 
қарқынды күтім жасау  үшін 
күндізгі немесе түнгі кремге 
араластырып бетіңізге 
жағыңыз.

•  Майды бет, мойын және 
декольте аймағына  
(шамамен10 тамшы) жағыңыз

•  10 минутқа қалдырыңыз, сосын 
майды теріге сіңдіріңіз немесе 
майдың қалдығын  сүртіп 
тастаңыз

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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PLATI 
NUM
DAILY CARE

STEP 03 47

30 мл    

9.390,00 〒

50 мл    
28449-1   

13.090,00  〒
28450-1   

Қабаққа арналған 
салқындатқыш крем-гель
•  Қабаққа арналған жеңіл крем, 

тез сіңеді
•  Ылғалдандырып, жасартады
•  Көз астында шеңберді және 

әжімді азайтуға көмектеседі
•  Құрамында Lumin-Eye® 

құрамбөлігі, жасыл кофе 
сығындысы және гиалурон 
қышқылы бар

Zeitgard Platinum Ерлердің 
тері күтіміне арналған жинақ
Қартаюға қарсы 
крем · 50 мл
Қабаққа арналған 
крем-гель · 30 мл

Жинақтағы тиімді бағасы

Үнемі бағасы 22.480,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 20.190,00 〒

13.090,00 〒

9.390,00 〒

28469   

Қартаюға қарсы крем
•  бетке арналған жеңіл крем, тез 

сіңеді 
• ылғалдандырып, жасартады
•  тері шымырлығын сақтап, жас 

өзгерістерінің алдын алады
•  қырынудан кейінгі түршігуді 

тыныштандырады
•  құрамында капсулаландырылған 

мұз су, кактус сығындысы, 
гиалурон қышқылы, Е дәрумені 
бар
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ЕРЛЕРГЕ
МІНСІЗ
ТАҢДАУ
Ер терісіне күтім жасау құралын 
сатып алған кезде бетіңіз 
жасартып, күні бойына 
қорғанысын қамтамасыз ету үшін 
дұрыс өнімді таңдау өте маңызды.

•  қарқынды және мақсатты күтім
•  қолдануға оңай
•  тиімді әсер

ЕР ТЕРІСІНЕ АРНАЙЫ 
КҮТІМ
Күтілген сыртқы келбет бұрыннан бері әйелдердің ғана айрықша құқығы емес. 
Ер терісіне де күтім қажет. Ер терісіне күтім жасау үшін арнайы жасалған құралдар 
тез сіңеді, теріні қарқынды ылғалдандырып, тиімді тегістейді. Ерлерге мінсіз әрі 
таптырмас жинақ!

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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SPECIAL CARE

SEROX

49

Үнемі бағасы 73.060,00 〒

Жинақтағы тиімді баға 63.590,00 〒

3-КЕЗЕҢ LR ZEITGARD КҮТІМ ЖҮЙЕСІ |

18.690,00 〒
26.190,00 〒

13.090,00 〒
15.090,00 〒

28245-1    

28235 | 4 блистер 2 
жастықшадан       

15.090,00 〒

28244-1 | 50 мл        

18.690,00 〒
28236 | 15 мл        

13.090,00
28230 | 30 мл        

26.190,00 〒

Жинақтағы тиімді
бағасы

Zeitgard Serox Теріге күтім
жасауға арналған жинақ

Әсер крем 50 мл
Әсер сарысу 30 мл
Әжімді толтыруға
арналған құрал 15 мл
Көз жастықшалары 4 x 2 дана

АЙҚЫН НӘТИЖЕЛЕР ҮШІН 
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ 
БІРЕГЕЙ КОМБИНАЦИЯСЫ
LR ZEITGARD Serox эксклюзивті және тиімді қатары құрамында терідегі жас әйгіленістерімен күресетін өнімдер бар. 
«Мезетті әсер» Serox маскасының инновациялық формуласы бір қолданғаннан кейін айқын кәрілікке қарсы әсер 
қамтамасыз етеді – дәл бір ерекше көрінгіңіз келген кезде. Serox қатарының өнімдеріндегі терінің айқын жасаруының 
ұзақ әсеріне биологиялық белсенді заттардың арнайы комбинациясының көмегімен қол жеткізіледі: көз, маңдай және 
мұрын айналасындағы кішкене мимикалық әжімдер тегістеледі, тері созылмалы әрі шымыр бола бастайды.

•  Қабақтың сезімтал жерін 
қарқынды ылғалдандыру

•  Құрамында арнайы 
белсенді ерітіндімен 
ылғалданатын 
сублимацияланған 
коллаген бар

•  Белсенді ерітінді 
құрамында әжім 
тереңдігін азайтуға 
көмектесетін Argireline®, 
Gatuline Expression 
құрамбөліктері және 
гиалурон қышқылы бар

Serox
Көзге арналған 
жастықшалар

•  анағұрлым шымыр, тегіс 
және сау тері түзуге 
арналған Argireline®, 
Ameliox®, Ultra Filling 
Spheres™ белсенді 
құрамбөліктері бар 
инновациялық жасқа 
қарсы крем

•  Әжімге қарсы әсері бар 
белсенді кешен әжім 
тереңдігін азайтып, теріні 
ылғалдандырады

•  Serox сарысуымен 
үйлескенде мінсіз

Serox
Қарқынды әсері 
бар крем

•  Мимикалық әжімдерді азайтуға 
арналған қарқынды концентрат

•  Арнайы ерін, көз және маңдай 
тұсындағы кішкене әжімдерге 
қарсы

•  Құрамында әжім тереңдігін 
азайтуға көмектесетін 
Argireline®, Gatuline Expression®, 
Dynalift® Белсенді 
құрамбөліктері және гиалурон 
қышқылы бар; тез сіңеді

•  Жүйелі пайдаланғанда керемет 
нәтиже береді

Serox
Әжімді толтыруға
арналған құрал

•   Қарқынды кәрілікке қарсы 
формула, жібектей 
текстура

•   Әжім тереңдігін азайтуға 
арналған Argireline®, 
Ameliox® және Polylift® 
белсенді құрамбөліктері 
бар

•   Теріні қоректендіріп, 
ылғалдандырады, 
құрылымын тегістеп, 
жақсартады

•   Serox кремімен 
үйлескенде мінсіз

Serox
Жылдам әсері бар 
сарысу 1

2
28250-1 | 30 мл        

18.090,00 〒

ЖАҢА 
ӨНІМ

•  Бет терісінің визуалды 
мезетті жасаруы

•  Тері жасушаларының 
созылыңқы түрде қалпына 
келуі

 •  Барқыттай жұмсақ, сәл 
елеулі пигментті бар  
жасырын формула

•  Теріге күндізгі кремнен 
кейін жағыңыз. Макияжды 
құралдың үстіне 
қолдануға болады

Serox 
мезетті әсері бар 
консилер

ҚОСАРЛЫ ӘСЕРІ БАР 
ТЕХНОЛОГИЯ  
мезет және ұзақ уақытқа
Zeiggard Serox мезетті әсері бар консилер  бет терісін мінсіз етеді.Қосарлы әсері 
бар инновациялық технологияның арқасында консилер мезетті нәтижені де, 
сонымен қатар күннен күнге терінің созылыңқы қалпына келуін қамтамасыз етеді.

Мезетті әсері бар консилер

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ 
ҚОСАРЛЫ ӘСЕРІ БАР 
ТЕХНОЛОГИЯ 

SEROX

МІНСІЗ ТЕРІ – МЕЗЕТТІ ТҮРДЕ
Бірнеше секунд ішінде бет терісінің 
визуалды жасаруы.
Барқыттай жұмсақ, сәл елеулі 
пигментті бар  жасырын формула 
терінің жаңғыруына мүмкіндік береді: 
поралардың саны, терінің 
бұдырылығы және әжімдер азаяды. 
Сондай-ақ, формула майлы 
жылтараумен күреседі.

МІНСІЗ ТЕРІ – ҰЗАҚ УАҚЫТҚА
Күннен күнге тері жасушаларының 
созылыңқы түрде қалпына келуі.
Терең әсерлі кәрілікке қарсы Gatuline® 
In-Tense және Ultra Filling SpheresTM  
белсенді ингредиенттері терінің 
икемділігін және серпімділігін сақтауға 
көмектеседі: тері бұрыңғыдан тегіс 
және шымырлы болып көрінеді.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



       20+       30+       40+       

POWER 
LIFT
SPECIAL CARE

SLEEPING 
MASK
SPECIAL CARE

       20+       30+       40+       

28091   
30 мл    

7.690,00 〒 50 мл   
71011-1   
7.890,00 〒

3-КЕЗЕҢ 51

Zeitgard PowerLift  
Бетке арналған крем
•  Бетке арналған жеңіл  

эмульсия крем
•  Теріні ылғалдандырып, сергітеді, 

қуаттандырады
•  Құрамында ылғалдандыру және 

кәрілікке қарсы әсер ету үшін 
сұлы пептидтері, гиалурон 
қышқылы, балдырлар 
сығындысы және 7 шөп 
сығындысы бар

•  Әйел және ер терісіне келеді

PowerLift бетке арналған жеңіл кремі теріге кез-келген уақытта керемет қуат 
береді! Редуктиннен®, гиалурон қышқылынан, балдырлар сығындысы мен жеті 
әртүрлі шөп сығындысынан құралған оңтайлы құрам терінің мінсіз 
ылғалдануын қамтамасыз етеді. Тері күні бойына шымыр, жасарған әрі 
жарқыраған күйде болады!

Әйел және ер терісіне 
ҚАРҚЫНДЫ ЫЛҒАЛДАНДЫРУ

ZEITGARD бетке арналған 
түнгі маскасы:
•  бет терісіне жағатын маска
•  ұйықтаған уақытта теріге күтім  

жасайды және оны қалпына келтіреді
•  құрамында оңтайлы ылғалдандыруға 

арналған жажоба майы бар
•  кәрілікке қарсы әсер етуге арналған Ultra 

Filling Spheres™ толықтырғыштары бар
•  терінің қайта қалпына келтіру үшін қытай 

серменесі жидектерінің сығындысы
•  масканы шайып кетурідің қажеті жоқ. 

Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін 
аптасына 2 рет пайдалану ұсынылады.

LR ZEITGARD КҮТІМ ЖҮЙЕСІ |

Қоректендіргіш маска құрамына Ultra Filling Spheres™, жожоб майынан және қытай 
серменесі жидектерінің сығындысынан тұратын белсенді заттар кешені кіреді. Түнгі маска 
қарқынды күтім мен қалпына келуді қамтамасыз етеді. Тері ұйықтаған уақытта жақсырақ 
тынығатындықтан – маска оны қалпына келтіру үшін оңтайлы құрал болады. Таңға қарай көз 
айналасындағы осал тері жұмсақ, жібектей, шымыр және жасарғандай болып қалады.

ҰЙҚЫ КЕЗІНДЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ: 
ТЕРІҢІЗДІҢ ШЫМЫРЛЫҒЫ МЕН ЖАСТЫҒЫ

ӘЙЕЛ ЖӘНЕ ЕР 
ТЕРІСІНЕ 
КЕЛЕДІ

ӘЙЕЛ ЖӘНЕ ЕР 
ТЕРІСІНЕ
КЕЛЕДІ

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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52 53

150 мл   
25000   

6.790,00 〒

Үнемі бағасы 14.480,00 〒
Жинақтағы тиімді 
бағасы 13.190,00 〒

25004    
6.790,00 〒
7.690,00 〒

50 мл   
25001   

7.690,00 〒

75 мл   
25090   

3.090,00 〒

Бет терісін тазарту:

реттегіш
тұрақтандырғыш

бактерияға қарсы

Құрамбөліктердің қосылуы үш есе 
әсер етеді*:

*  ғылыми зерттеулер барысында, соның ішінде SGS 
INSTITUT FRESENIUS ҒЗИ-де дәлелденген

Мырыш қоспаларыДекспантенол

Таза күміс

Салицил қышқылы 
ұсақ тесіктерді ашады

Ұсақ тесіктерді жұмсақ 
және терең тазарту

Тері күйін жақсартады

Дефенсил асқынуды 
азайтады 

Кірлеуді азайтады

Бет терісіне күтім:

MICROSILVER PLUS
02 | Бетке арналған крем
Тазартқыш кремді пайдаланған 
соң бет терісіне жағу керек.

MICROSILVER PLUS
01 | Тазартқыш крем
Кремді теріден кірді кетіру 
немесе макияжды кетіру үшін 
таңда және кешке пайдалану 
керек.

MICROSILVER PLUS
Бет терісіне күтім жасауға 
арналған жинақ 
Тазартқыш крем · 150  мл 
Бетке арналған крем · 50 мл

Жинақтағы тиімді бағасы

Теріні тазарту үшін
дәлелденген әрекет 

MICROSILVER PLUS
ТІС ПАСТАСЫ
Тісті таңда және кешке (қажет болса, 
күндіз де) 2 минут бойы мұқият тазалау 
ұсынылады.

Өнім 
патенттелген* Патент нөмірі: DE 10 2010 063 720.3-43

*

ДӘЛЕЛДЕНГЕН

Dermatest ҒЗИ растаған:

Тіс пастасы:

    90% тест қатысушылары 
қызыл иек күйінің 
жақсарғанын растаған1.

1  бактерияға қарсы тіс пастасы 2006 
жылдың сәуірінде 4 апта бойы 18-ден 
72 жасқа дейінгі 10 әйел мен еркектің 
қатысуымен Dermatest ҒЗИ-де 
тестілеуден өткізілді.

Гидроксилапатиттің 
арқасында тістің жылтыр 
қабығын қалпына келтіру

Жағымсыз иісті кетіру

Пародонтоздың алдына алу

Тіс өңезі мен тісжегіден 
қорғаныс

Тіс пастасы:

Ауыз қуысы онда бактериялардың көбеюіне жағдай жасайды. Олар тіске, қызыл иекке, тілге 
қонып, жағымсыз иіске, тісжегіне және пародонтозға себеп болады. Microsilver белсенді 
субстанциясы ауыздағы зиянды микроорганизмдерді табиғи және сенімді түрде жояды.
LR ұсынған Microsilver Plus тіс пастасы тіс пен қызыл иекті тиімді қорғайды.

Тіске сенімді күтім  
КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА ЖӘНЕ КЕЗ-КЕЛГЕН ЖЕРДЕ

БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ КҮТІМ |

Теріні қорғауға және күтім жасауға арналған MICROSILVER PLUS 
сериясының басымдығы MICROSILVER BGTM негізгі бірегей құрамбөлігі 
болып табылады. Ол құрылымы жоғары кеуекті таза күміс ұнтағынан 
тұрады. MICROSILVER BGTM бактерияға қарсы әсер етеді және мырыш 
қоспаларымен және декспантенолмен қосылған күйде Microsilver Plus 
сериясының барлық өнімінің құрамында болады. Өнімнің күміс түсі оның 
айрықша белгісі және сапасының жоғарылығына куәлік етеді.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



HAIR

DEO

150 мл   
25070     

9.390,00 〒

50 мл   
25022   

4.990,00 〒

54 

Қорғаныс:
Тер иісіне қарсы 
тиімді – 24 сағат
Құрамында спирт жоқ, 
теріні түршіктірмейді
Алюминий тұздары жоқ, 
тер бездерін бітемейді
Тальк артық терді жұтады

Күтім:
Ұқыпты тазартады

Қайызғақты кетіреді

Бактерияға қарсы әсере етеді

Октопирокс бас терісінің  
күйін реттейді

MICROSILVER PLUS 
Қайызғаққа қарсы 
сусабын
Шаш пен бас терісін жұмсақ 
әрі ұқыпты тазарту. 
Күнделікті қолданыс үшін.

MICROSILVER PLUS 
Шарлы дезодорант
Дезодорантты таңда және
душтан кейін пайдалану.

Арнайы құрамының арқасында MICROSILVER PLUS өнімдері теріге ұқыпты күтім жасайды және терінің 
өте осал және сезімтал учаскелері үшін қорғаныс түзеді.
 
  •  Күнделікті пайдаланыс үшін
  • Теріге жұмсақ әсер етеді
  •  Күмістің микробөлшектерінің арқасында бактерияға қарсы 

қорғаныс

Талапшыл теріге күтім жасау 
және бактерияға қарсы қорғаныс

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ПАРФЮМЕРИЯ
Біздің хош иістеріміз Сізге ұмытылмас сезімдер 
мен жағымды естеліктер сыйлайды.

Олар таңғалдырып, еліктіреді, өзінің 
талғамдылығымен және тоқтаусыз 
құштарлығымен арбайды. Күн сайын гламурлы 
«жұлдызды» хош иістер мен стилді микстерден 
уақытқа бағынбайтын классикалық қатарға 
дейін – LR парфюмериялық қатары таңғажайып 
және сезімдік хош иістердің алуан түрлілігімен 
қайран қалдырады.

LR Health & Beauty компаниясы хош иістер 
жасау саласындағы халықаралық танылған 
кәсіпқой мәртебесіне ие болды. Көптеген 
шетелдік шоу-бизнес жұлдыздары, егер әңгіме 
сиқыры арбап әкететін жеке хош иіс жайында 
болып жатса, LR-дің құзыреттілігіне жүгінеді.

Жоғары сапалы құрамбөліктер, бірегей 
қасиеттер, парфюмерия майлары мөлшерінің 
жоғарылығы және тұрақтылық – белгілі 
парфюмерия үйлерімен бірге жұмыс жасалып 
жатқан LR хош иістерінің барлығының айрықша 
белгілері осы.

ТАҢҒАЛДЫРАР ХОШ 
ИІСТЕР ӘЛЕМІ 



presented by  

Emma Heming-Willis
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30334   

Үнемі бағасы 44.970,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 35.590,00 〒30330-3   30330-1   

Парфюмерлік суы
50 мл    

14.990,00 〒
30330-2   

Парфюмерлік суы
50 мл    

14.990,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл    

14.990,00 〒

ӘЙЕЛ ХОШ ИІСТЕРІ LR 59|

Шығыстық · Жұқа · Еліктіргіш Гүлді · Жемісті · 
Сезімдік

Сергіткіш · Гүлді · 
Шабыттандырғыш

Таза өмір қуаты.
Жылы әрі сезімдік

Эмоцияның нағыз көпқырлылығы.
Романтикалық және таңғалдыратын

Теңіз толқындарының жарқын 
жарығы. Жаңа әрі ашық.

Амбра эссенциясы Раушан эссенциясыТеңіз эссенциясы

Lightning Парфюмерлік жинақ
Теңіз эссенциясы, Парфюмерлік суы
Раушан эссенциясы, Парфюмерлік суы
Амбра эссенциясы, Парфюмерлік суы

Жинақтағы тиімді бағасы

Swarovski® кристалдары бар «Lightning Collection» Эмма Хеминг-
Уиллис ұсынған парфюмерия қатары. Үш ғажап хош иісті 
жарқыраған өмір эссенциялары! Нәзіктік пен сезімділіктің 
қайталанбас сиқырын көз шағылыстыратын нұр және Swarovski® 
кристалдарының сиқырлы жарқырауы білдіреді.

Кристалдар сертификатталған және «Crystals from Swarovski®» 
белгісі бар. Осы белгі ғана пайдаланылатын Swarovski® 
кристалдарының шын екендігіне кепілдік береді. Олардың шын 
екендігін арнайы нөмірі арқылы да тексеруге болады.

Lightning Collection
Өмір эссенциясы

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



60 

3630   
30120   

 
50 мл   

14.990,00 〒
50 мл    

14.990,00 〒
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Lovingly by Bruce Willis
Парфюмерлік суы

Брюс Уиллистен
махаббатпен
„Менің сүйікті Эммамнан шабыт алу“

MEU by Cristina Ferreira
Парфюмерлік суы

Эмма Хеминг-Уиллис Lovingly
хош иісін ұсынады

Жары Эммаға деген махаббат Брюс 
Уиллиске оған осындай керемет 
сыйлық беруге шабыт берді. Lovingly 
хош иісі – бұл адал әрі іңкәр махаббат 
нышаны. Жаңа піскен цитрус иісі бар 
ақ гүлдер шоғы сізді өмірдің қызығы 
мен қуанышына толы сезімдік аураға 
бөлейді. Сандал ағашы мен жұпар су
хош иісі бар жылумен және 
романтикамен толықтырады. Бұл 
нағыз махаббат! 

Кристина Феррейра шағын Португалияда дүниеге 
келсе де, оның әйгілілігі мен жетістігі жұлдыз 
атанған ел шекарасынан баяғыда әрі алыс кетіп 
қалған. Ол жарқын әрі дарынды шоу жүргізуші, сұлу, 
тартымды әрі ақылды әйел. Кристина Феррейра 
ұсынған алғашқы MEU хош иісі оның туған тіліндей 
жұмсақ әрі арбап әкететіндей «естіледі». «Менікі»! 
– тәтті бергамоттан, әдемі раушаннан, жылы 
ванильден және еліктіргіш пачулиден жасалған гүл 
шоғының керемет хош иісін иіскей салысымен кез-
келген сәнқойдың айтатын сөзі.

Қарсы тұру тіптен мүмкін емес!

     Кристина 
Феррейра –

      күнбатыс елінің 
жұлдызы

andrey
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30230   

Үнемі бағасы 29.980,00 〒
Жинақтағы  
тиімді бағасы 26.390,00 〒
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Guido Maria Kretschmer
Парфюмерлік жинағы
Әйелдердің және ерлердің 
парфюмерлік суы

„Жай ғана адамдарды 
жақсы көру, олардың 
сезімін түсіну, оларға 
сән көмегімен тию 
қажет. Бұл парфюмерия 
хош иісіне де қатысты. 
Ол бас айналдырмай, 
керісінше арбап әкетуі 
тиіс“

Гвидо Мария Кречмерден
әйелдерге арналған 
жоғары сән парфюмі

30200 | 50 мл        

14.990,00 〒

Жинақтағы тиімді 
бағасы

Guido Maria Kretschmer Ерлерге 
арналған парфюмерлік суы 
75-бетте

Халықаралық дизайнер ретінде Гвидо Мария Кречмер көптеген 
жылдар бойы, адамның даралығын айқындататын киімдерді жасауда. 
Бірақ толық және мінсіз бейне, өзіндік ерекшелікті айқындататын хош 
иісттің үйлесімісіз мүмкін емес.  Жоғары сән парфюмерия жинағы.

Асыл қаптамасы бөлшектерге махаббатпен
және зейінмен жасалған:
әдемі сәтенді және дизайнерден жеке
жолдауы бар стилді қорап.

Нәзік еліктірушілік, уақытққа 
тәуелсіз кербезбен бір үйлестікте- 
мандарин, раушан және ванильдің 
қайталанбас композициясы

Guido Maria Kretschmer
Әйелдерге арналған 
парфюмерлік су

andrey
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3660      
50 мл   

14.990,00 〒

30106   
50 мл    

14.990,00 〒

„Күн жарығы –
әлемдегі ең тамаша нәрсе.
Төбемізде күн сөнбесін!“

Махаббатпен Каролинадан

ӘЙЕЛ ХОШ ИІСТЕРІ LR 65|

Парфюмерлік суы
Karolina Kurkova

Қалыптандырылған

Каролина Куркова – дүние жүзіндегі ең табысты топ-моделдердің 
бірі. Ол сұлулық, көпқырлылық және күштілік белгісі болып 
табылады. LR-да Каролина Куркова айрықша өзінің парфюмерия 
сериясын ұсынады.

Ванилдің жылы нотасы және балдың еліктіргіш хош иісі қосылған 
ақтамақгүл мен полиантестің керемет жапырақтарынан жасалған 
жарқын композиция ұмытылмас әсер қалдырады.
Парфюм сипатында чехия супер-моделі отанының жылулығымен 
әлемдік подиумдар жарқылы мен гламуры үйлеседі.

Супер-моделдің
	 		сиқыры мен
  жарқылы 

Парфюмерлік суы
Karolina by Karolina Kurkova

Супер-модель Каролина 
Курковадан екінші хош иіс 
жеңіл әсерге және керемет 
тартатын күшке толы! 
Күн энергиясы және теңіз 
таңғажайыбы қайталанбас 
аура жасайды. Парфюм хош 
иісі бұрыш, раушан, нәзік 
қожағай, ваниль және 
сандал хош иісіне қаныққан. 
Табиғаттың өзі дем берген 
нағыз, гүлді хош иіс!

     Әдемі жеңілдік және
                    еліктірер энергия

andrey
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50 мл   

10.290,00 〒
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Парфюмерлік суы
Harem

Парфюмерлік суы Парфюмерлік суы
Beautyqueen Sensual Grace Femme Noblesse

Парфюмерлік суы

30404-1 30134-1 30150   

 
50 мл   

10.290,00 〒

 
50 мл   

10.290,00 〒

50 мл    
30372-1   

10.290,00 〒
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Классикалық 
және әдемі

Шығыстық және
еліктіргіш
Шығыс сиқыры. «Харем» – сөлді мандарин
мен шоколад пен карамелден жасалған тәтті 
микстің таңғалдырарлық үйлесімі. Масайтқыш 
ақтамақгүл мен пачули болжап болмас 
сезімділігімен еліктіреді. Дәртті әрі сезімді 
әйелдерге арналған клаассикалық нағыз 
еліктіргіш хош иіс.

Нәзіктікті жаңаша қазіргі заманғы қабылдау –
әдемі кербездік, нәзік жеңілдік және құпия
сезімдік. «Сеншуал Грейс» – раушан, ваниль
және амбра үйлесімімен жасалған ғажап парфюм.
Армандатып қоятын және сезімді оятатын
шынайы бас айналдырар хош иіс.
Әйел аурасын нәзіктікке толтырады.

Кербездік және 
сезімдікОсы хош иіспен әлеміңізді 

жаулайсыз! «Бьютиквин» 
– сіздің кішкене құпияңыз. 
Мандариннің, нәзік 
раушанның, еліктіргіш 
ақтамақ гүлдің және 
жұпар судың жемістей 
хош иістерінің кереметтей 
үлесімділігі жасартады.

Сұлулық – 
ол сенің 
әлемің

Ол өзінің табиғи кербездігімен таңғалдырады. Оның 
«Фам-Ноблес» стилді әрі таңдаулы хош иісі – бұл 
апельсин, иланг-иланг және ваниль жапырақтары 
мен бағасыз Тонк бұршақтарынан керемет нәзік 
композиция. Өр мінезді және талғамы нәзік 
әйелдерге арналған таңғалдырғыш, еліктіргіш, 
сексуалды хош иіс.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



68 69|

Brilliant Look PseudonymRockin’ RomanceHeart & Soul

30095   

Парфюмерлік суы 
50 мл   

10.290,00 〒

Парфюмерлік суы

3250   

Парфюмерлік суы 
50 мл   

10.290,00 〒
3650   

Парфюмерлік суы 
50 мл   

10.290,00 〒

 
50 мл   

10.290,00 〒
30386-1

Тамаша 
кейіп
Батыл, шабыттандырғыш, табиғи және
романтикалық – бергамоттан, апельсин,
тәтті ақтамақгүл және бас айналдырар 
пачули жапырақтарынан жасалған көпқырлы 
хош иіс. Заманауи, нағыз әрі гламурлы хош иіс 
бірінші демнен еліктіреді…

Жеңіл әрі 
сезімдік
Әр әйелдің өз сыры бар. Оның баурап әкететін 
құпиялылығы құштарлы сезімділікке айналады. 
«Лақап ат» шабдалының, тұңғиықтың, 
қожағайдың және сандал ағашының нәзік хош 
иісімен таңғалдырады.

САТЫЛЫМ

ХИТІ

Балғын әрі
шабыттандырғыш
«Рокин Ромэнс» хош иісі өзінің балғындығымен 
және шытырмандығымен еліктіреді. Композиция 
цитрустардың өмірлік энергиясына және раушанның 
романтикалық сезімділігіне толы. Экзотикалық 
иланг-иланг пен балқарағай нотасы хош иістің 
жасампаздығын білдіреді. Батыл әйелдерге арналған 
көпқырлы тұрақты хош иіс!

Тәтті әрі
арбағыш
„Харт энд Соул» – бұл керемет нәзіктік нышаны. 
Қара қарақаттың, қызыл өріктің, раушанның 
және ванилдің шабыттандырғыш, нәзік жеміс 
хош иісі ұмытылмас әсер қалдырады. Төтеп 
беру мүмкін емес! Жұмсақ, нәзік, еліктіргіш!

ӘЙЕЛ ХОШ ИІСТЕРІ LR 
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6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-127     

Парфюмерлік суы 
50 мл | 3295-124     

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-220   

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-126     

Парфюмерлік суы 
50 мл | 3295-223     

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-106     
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02

05

03

01

Гламурлы, лүпілдегіш, өмірге толы. Қара 
қарақаттан, қынжыгүлден, ванильден және 
қызғылт бұрыштан жасалған қоздырғыш 
парфюмерия миксі.

LR CLASSICS „Лос-Анджелес“
Жерорта теңізінің қамсыз жеңілдігі мен рухы. 
Цитрустардың, гүл ноталарының және масайтқыш 
жұпар судың таңғалдырғыш хош иісі.

LR CLASSICS „Валенсия“

Шынайы арбау және нәзік сезімділік. Раушанның, 
ақтамақгүлдің және баурағыш пачулидің сәндік хош иісі.

LR CLASSICS „Марбелья“
Бұл көз шағылыстыратын ақ құм және құмартатын 
құмарлық. Раушаннан, айылқияқтан, қожағайдан 
және ақтамақгүлден жасалған гүл симфониясы.

LR CLASSICS „Антигуа“

Санторини жағажайындағы ғажайып таңсәрі 
бояулары. Фрезияның, ақтамақгүлдің және жұпар 
судың еліктіргіш және ұмытылмас хош иісі.

LR CLASSICS „Санторини“
Күнгей Гавайдағы жеңіл, бірақ еліктіргіш наздық. 
Даршын, гелиотроп, ваниль және тонк бұршақтары 
хош иісінен жасалған экзотикалық микс.

LR CLASSICS „Гавайи»

Парфюм – көрінбейтін 
өзіне тартатын күш

LR CLASSICS – КЛАССИКА ӘРДАЙЫМ СӘННЕН ҚАЛМАЙДЫ
LR-дан классикалық хош иістер жақсы дәстүрге айналып үлгерген. Олар өзгеріссіз өзекті әрі әмбебап. 
LR Classics – бұл қарапайым, стилді және тартымды.

LR CLASSICS – ТАҢҒАЛДЫРАР АЛУАН ТҮРЛІЛІК
Парфюмерлік суын таңдау – бұл талғам ісі. Кейде парфюм бізді алғашқы демнен ырқына көндіреді, ал кейде 
оның біздің кейпіміздің бөлігі атануы үшін уақыт керек. Өз хош иісіңді қалай табуға болады? Жай ғана байқап 
көріп, салыстырыңыз, бірақ барлық парфюмді бірден емес. Әр хош иіске көңіл және уақыт бөліңіз, оның сол 
немесе басқа киім стиліне шақтап көріңіз. Сіздің көңіл күйіңіз де таңдауға әсер етеді Осындай алуан 
түрлілікке қуаныңыз!

ПАРФЮМЕРЛІК
СУЫ

6.090,00 〒
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29503505

 
50 мл   

14.990,00 〒

 
50 мл   

14.990,00 〒
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САТЫЛЫМ

ХИТІ

Парфюмерлік суы

Bruce Willis
Personal Edition

Нағыз жеміс-цитрус аккорды және қара бұрыштың әдемі 
нотасы ерекше жасартады, ал темекінің асыл реңі 
харизматикалық ерлікті білдіреді. Агар ағашының бағалы 
хош иісі композицияны сәнді аяқтайды. Брюс Уиллистен 
Personal Edition стилді парфюмерия сериясы – бұл өзіне 
сенімді еркекке жеке парфюм.

Absolutely 
  private

Парфюмерлік суы
Bruce Willis

Қалыптандырылған

Күшті әрі ержүрек
ерлерге
Мықты жігіттерге кедергі жоқ! Брюс 
Уиллис сияқтыларға. Өзіңізді батыл 
сезініңіз: сандал ағашы, иісті бұрыш және 
ветивер. Ержүрек әрі әдет-ғұрыптарға 
бөтен: балқарағай мен грейпфрут хош 
иісіне бөленген. Брюс Уиллистен бірінші 
хош иіс. Аңызға қол тигізіңіз!

andrey
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30230   

Үнемі бағасы 29.980,00 〒

50 мл    
30220   

14.990,00 〒

Жинақтағы 
тиімді бағасы 26.390,00 〒

Guido Maria Kretschmer
Парфюмерлік жинақ
Әйелдердің және ерлердің 
парфюмерлік суы

Жинақтағы тиімді 
бағасы

Ерлерге арналған
парфюмерлік суы

Гвидо Мария Кречмерден 
әйелдерге арналған 
парфюмерлік суы 63-бетте.

„Парфюм бас айналдырмай,
керісінше арбап әкетуі тиіс“

Асыл қаптамасы 
бөлшектеріне 
махаббатпен 
және зейінмен 
жасалған: әдемі 
сәтенді және 
дизайнерден 
жеке жолдауы 
бар стилді қорап.

Guido Maria Kretschmer 

Әйелдер хош иісінде де, 
ерлер хош иісінде де 
дизайнердің қолжазбасы 
айқындалады: кербезді, жоғары 
сапалы,уақытқа тәуелсіз және 
шынайы хош иіс.Бірте-бірте, хош 
иіс еркектік тартымдылықтың 
жаңа қырларымен ашылады: 
асылдық, татымдылық немесе 
балғындық.

Гвидо Мария 
   Кречмерден
ерлерге жоғары 
сән парфюмі

ЕР ХОШ ИІСТЕРІ LR
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Парфюмерлік суы
 
50 мл   
30190   

10.290,00 〒

Metropolitan Man
Парфюмерлік суы
 
50 мл   
30414-1   

10.290,00 〒

Terminator
Парфюмерлік суы
 
50 мл   
1580   

10.290,00 〒

Ocean‘Sky

Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан, 
Токио – қазіргі заманғы еркек бүкіл 
жерде өзін үйіндегідей сезінеді. Ол 
қажет кезде қажет жерде болғысы 
келеді, сондықтан да әрдайым орынды 
парфюмді таңдайды: әдемі, бірақ 
жалықтырмайтын, салқын, бірақ 
сезімдік. Бергамот, шоколад, сычуань 
бұрышы мен қайратты әдемі ветивер 
ноталарының мінсіз үйлесімі.

Космополит ерге 
арналған

Уақыттың алдын
орай
Жанынан иіскемей өтіп кету мүмкін 
емес хош иіс – жұмбақ әрі түсіп бермес.
Классикалық ноталары бар қаныққан 
хош иіс нандырарлық және батыл әсер 
етеді. Иісті бергамоттан, сергіткіш 
лимоннан және харизматикалық 
амбрадан жасалған әсерлендіретін 
композиция.

Мұхитты
жуасытқыш
Тоғызыншы білік адуын қуат береді. 
Қандағы адреналин және жүректегі 
батырлық! Хош иіс мандарин, қауын, 
эвкалипт және пачули ноталары бар 
теңіз самалымен қаныққан. Жеңілдік 
пен салқындық әлеміне сүңгіңіз. 
Жаздың лебі – жыл бойы!

Шытырман 
оқиғаларды аңсау

Адреналин 
толқыны

Спорттық рух, кербездік және 
ержүректік – бір хош иісте. Жасартқыш 
цитрус нотасы, зімбірдің серпінді 
ерекшелігі және кардамонның иістілігі 
сезімдік-әдемі ағаш хош иісімен және 
жұпар су нотасымен үйлеседі.

3, 2, 1 – старт!

Кедергілерден асып өтіп, жетістікке 
ұмтылған ерлерге арналған арбағыш 
әрі серпінді хош иіс! Жасартқыш 
апельсиннен, кардамоннан, 
ақтамақгүлден және балқарағайдан 
жасалған өткір парфюм.

Ол еркін әрі тәуелсіз. Күн сайын – бұл 
жаңа ұмытылмас шытырман оқиға. Оның 
тартымды лаванданың, жасыл жалбыздың 
және тонк бұршақтарының хош иісі 
зерттелмеген құрайттарға қызықтырады!

Парфюмерлік суы
 
50 мл   
30027-1

10.290,00 〒

Racing
Парфюмерлік суы
 
50 мл   
30000   

10.290,00 〒

Just Sport
Парфюмерлік суы
 
50 мл   
3430   

10.290,00 〒

Jungle Man
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Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-261   
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-259    
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-162   
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-260   
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-151   
6.090,00 〒

Бостон – серпінді әрі көпқырлы қала. Бұл хош иіс 
нені қалайтынын білетіндерге жасалған: балқарағай 
мен амбра ноталары бар алма мен апельсиннен 
жасалған сергіткіш жеміс композициясы.

LR CLASSICS „Бостон“

Ниагара – табиғат күші мен қайсарлығы.
Суы тоқтамайтын керемет сарқырамалар 
аяқтағыш теңіз реңкімен лаванда және 
балқарағай иісіне қаныққан осы хош иіс сияқты 
ұмытылмас әсер қалдырады.

LR CLASSICS „Ниагара» 

Стокгольм – Скандинавияның нағыз рухы. 
Балқарағай, амбра және ағаш нотасы бар бергамот 
иісіне қаныққан бір атаулы хош иіспен жүзеге асқан 
сән, дизайн және ерекше стиль қаласы.

LR CLASSICS „Стокгольм“

Монако – жерорта теңізінің қаласы зімбір, сөлді 
апельсин, амбра және темекі жапырағы иісіне 
қаныққан хош иіс сияқты өзінің қайталанбастығымен 
және салтанаттығымен баурайды.

LR CLASSICS „Монако» 
Сингапур – бұл керемет, қарама-қарсы әрі 
еліктіргіш қала. Оның қайталанбас алуан түрлілігі 
балқарағай мен ванильге қаныққан шығыс хош 
иісінде жаңадан жасалған.

LR CLASSICS „Сингапур“

   Парфюмерия суы –
   Жекешелік, стиль 
және үйірімпаздық

LR CLASSICS – 
ЖАҚСЫ ТАЛҒАМ БЕЛГІСІ
Классика дәстүрге адал, бірақ заманауилыққа ашық. Ол, жақсы шарап сияқты, уақыт өте келе анағұрлым құнды бола 
бастайды. Классикалық хош иістерде қазіргі уақытта рахаттану үшін өткеннің жақсысы бар. Біз сіздер үшін хош иістер 
әлемін жараттық. Онда өздеріңізге қажеттіні тауып аласыздар. Стиль мен нағыз алуан түрлілік әлемінде өмір сүріңіздер.

LR CLASSICS – ДҰРЫС ТАҢДАУ
LR Classics парфюмериялық сериясы – бұл дүние жүзіне ұмытылмас саяхат: бүгін – Бостонға, ертең – Сингапурға... 
Сиқырлы әдемілік пен стиль әлеміне керемет әрі шытырман жол жүру. Сізді бір орында ұстап қалу мүмкін емес, сіз 
бағындыруға және қол жеткізуге ұмтыласыз! Әр мақсатқа өз құралы бар. Бесеудің кез-келгенін таңдаңыз.

ПАРФЮМЕРЛІК 
СУЫ

6.090,00 〒

01 02

04

05

03

САТЫЛЫМ
ХИТІ
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Күн сайын мінсіз макияж – ағыл-тегіл бояу, 
бейнелі сезімділік пен үйлесім. LR әшекейлі 
косметикасы – бұл Сіздің жеке кейіптер алуан 
түрлілігі: табиғи және классикалықтан сәнді әрі 
гламурлы макияжға дейін.

DELUXE СЕРИЯСЫ
Премиум класының жоғары сапалы 
косметикасымен Сізге бет әрлеушілердің 
көмегісіз ең жоғары талаптарға жауап беретін 
кәсіби макияж қамтамасыз етілген. Бай 
текстура және төгіліп тұратын реңктер 
ұмытылмас әсер қалдыратын Сіздің әсерлі 
кейпіңіздің қамын жасайды.

COLOURS СЕРИЯСЫ
Ағыл-тегіл бояу жасасын! COLOURS сериясы 
жас сәнқойларға жасалған. Қатардың өзіндік 
ерекшеліктері – қабаққа арналған көлеңкелер, 
опа-далаптар немесе тырнақ лагі – Сізге 
қуаныш пен рахат сыйлайды. 

МІНСІЗ КЕЙІП 
ҮШІН
МІНСІЗ 
МАКИЯЖ 

ӘШЕКЕЙЛІ
КОСМЕТИКА



1
2

3
4

5
6

01 02 11131-8

11131-5

11131-1

11131-2

11131-3

11131-4

4 мл      
11131-1 «Драмалы бриллиантты»
11131-2 «Қызғылт жылтырақ»
11131-3 «Табиғи жарқырау»
11131-4 «Жидекті гламур»
11131-5 «Қызғылт-сары жылтырақ»
11131-8 «Қызғылт еліктіру»

5.490,00 〒

3,5 г      
1 | 11130-1 «Айқын қызыл»
2 | 11130-2 «Маржан-інжудей»
3 | 11130-3 «Отты томат»
4 | 11130-4 «Сезімді қызғылт»
5 | 11130-5 «Жұмсақ сарғыш»
6 | 11130-6 «Нәзік шоколад»

7.390,00 〒

82 

Модельде- 11130-1 супер-тұрақты ерін далабы

02 | Ерін жалтыры
Бриллиант жылтырақ
•  Тірі жарқыраған жылтырақ
•  3D әсері ерінді көзге үлкейтіп 

көрсетеді
•  Құрамында күтім жасағыш 

құрамбөліктері бар

01 | Супер-тұрақты ерін далабы
•  Қарқынды бояғыш пигменттері 

бар нәзік кремді текстура
•  Тиімді қаныққан түске арналған 

инновациялық формула
•  Біркелкі реңк, жоғары 

тұрақтылық және сезімнің 
табиғилығы

Ерніңіз 
көпшіліктің назарында
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02

03

125 мл    
11190-1   

5.490,00 〒

9 мл
11125   

5.490,00 〒

5,5 мл
11127   

13.190,00 〒

10 мл
11188-1   

8.490,00 〒

85

Көзден макияжды кетіруге арналған 
құрал
•  2-фазалы жүйе: макияжды кетіруге 

және теріге күтім жасауға арналған 
құрамбөліктер

•  суға тұрақты макияжды қалдықсыз 
кетіреді

•  көз айналасындағы құрғақ әрі сезімтал 
теріге ұқыпты күтім жасайды

•  байланыс линзаларын салып жүргенде 
қолдануға болады

•  тұрақты макияжды кетіру үшін сілку 
қажет.

03 | Кірпік көлемін ұлғайтуға 
арналған бальзам
•    Кез-келген тушқа арналған 

керемет негіз, оның тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді

•    Кірпіктің керемет көлемі мен 
ұзындығы

•    Қылсап құрылымы дәл жағылуды 
қамтамасыз етеді

02 | Кірпіктің өсуін жеделдететін сарысу
•  Теріні түршіктірмейді, құрамында 

кірпіктің өсуін жеделдететін кешен бар
•  Кірпікті ұзартып, көлемін ұлғайтады**
•  Кірпік 6 апта пайдаланған соң 35%-ға 

ұзарады*
•  Кірпікті қатайтып, түсуіне жол 

бермейді

 *  Сарысуды 6 апта пайдаланған соң кірпік 
оның бастапқы ұзындығынан 35%-ға 
ұзарып қалған

**  20 әйелдің қатысуымен беделді Dermatest 
ҒЗИ (Германия) зерттеуі, 2014 сәуірі. 
Қолдану тәсілі: сарысуды күніне екі рет 
қабаққа кірпік түбіне жағады. Көрінетін 
нәтиже 6 аптадан кейін.

01 | «Фантастика» кірпікке арналған туші
•  Анағұрлым қалың әрі ұзын кірпіктер, 

ультра-қара түсі және 3D әсері
•  Ерекше үшөлшемді текстура: көбірек 

түс, көлем және ашықтық
•  Арнайы қылсап: ұштарына дейін мінсіз 

нәтиже үшін толқын тәрізді қылдар
•  Жапсырма кірпік әсері

САТЫЛЫМ

ХИТІ

САТЫЛЫМ

ХИТІ

Кірпік өсіруге арналған сарысу

«Фантастика» туші

Кірпікке арналған 
бальзам

Айқын көздерге
әсерлі
кірпік

LR DELUXE КӨЗГЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ |
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05

03 02

04

01

11120-2«Бөртегүлдің гүлдеуі»

11120-3 «Күмістің жарқырауы»

11120-6 «Атласты қоңыр»

11120-7 «Қаныққан сұр»

11121-1 «Ашық өң»   

11121-2 «Қарақоңыр өң»11128 «Қаныққан қара»

0,37 г   6 мл     

1,1 мл    

4.390,00 〒

4.690,00 〒4.890,00 〒

4 x 0,5 г       
01 | 11150-1  «Түнгі клуб»
02 | 11150-3  «Күлгін сән»
03 | 11150-8  «Жұмбақ таңсәрі»
04 | 11150-10  «Тамаша табиғилық»
05 | 11150-12 «Теңіз тереңдігі»

12.890,00 〒

86

САТЫЛЫМ

ХИТІ

«Металлик» әсерімен көз 
қарындашы
•  Өте жұмсақ текстура
•  Суға тұрақты пішін
•  Қарайтуға қолайлы болуы үшін 

ұшында ұштағышы мен спонжы 
орнатылған

Қасқа арналған түрлі-түсті 
гель-фиксатор
•  Қасты моделдеуге, аздап бояп 

алуға және ұстатуға арналған 
гель

•  Табиғи айқындылық үшін өте 
тұрақты гель

•  Қасты теріге тимей бояйды

Көз сүрмелеуіші
•  Сұйық сүрмелеуіш, оңай жағылады, 

көзді анағұрлым айқын етеді
•  Қаныққан текстура, 12 сағатқа дейін 

түстің тұрақтылығы
•  Барынша дәл пішін үшін жұқа ұш
•  Қабаққа жағар алдын түзеткіш немесе 

көз далабын жағыңыз

«Артистик» қабаққа арналған төрт түсті бояуы
•  Көптеген реңк комбинациялары үшін мінсіз 

таңдалған түстер
•  әр палитрада 4 трендтік және тұрақты түс
•  Жеңілден қарқындыға дейін реңктер ойыны, нәзік 

сәтен жарқылы
•  Нәзік жоғары пигменттелген текстура
•  Құрғақтай және ылғал жағуға болады (ылғал 

аппликатормен)
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Тартымды көзқарастағы
ашық бояулар

ойыны

andrey
Машинописный текст
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4
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30 мл    
11115   

8.990,00 〒

2,2 г
11108   

6.190,00 〒

3,6 г
11118   

6.590,00 〒2,5 мл   

8.490,00 〒

11109-101 «Фарфор»

11109-102 «Имбирь»

8,5 г        
11117-101 «Фарфор» 11117-104 «Қарақоңыр сарғыш»
11117-102 «Жеңіл сарғыш» 11117-105 «Сарғыш жаңғақ түсті»
11117-103 «Сарғыш»  11117-106 «Орман жаңғағы»

10.990,00 〒

30 мл           
1 | 11116-1 «Фарфор» 4 | 11116-4 «Қарақоңыр сарғыш»
2 | 11116-2 «Жеңіл сарғыш» 5 | 11116-5 «Сарғыш жаңғақ түсті»
3 | 11116-3 «Сарғыш» 6 | 11116-6 «Орман жаңғағы»

10.990,00 〒

02 | «Мінсіз түс» ықшам опасы
•  Жабу тығыздығы орташа кремді 

текстура, жолда пайдалануға мінсіз
•  Мінсіз реңк беру үшін теріні оңай әрі тез 

тегістеу
•  УК-ден жоғары қорғаныс дәрежесі 

(SPF 30)

01 | «Мінсіз түс» реңдік негіз
•  Жабу тығыздығы орташа жібектей текстура, 

терімен мінсіз үйлеседі
•  Маска әсерісіз керемет табиғи реңктер
•  Терінің қарқынды жарқырауы үшін белсенді 

пептидтер
•  УК-ден жоғары қорғаныс дәрежесі (SPF 30)

Жарқыраған негіз
•   Бұдырлықты тегістейді, 

макияж тұрақтылығын 
арттырады, көрінетін ұсақ 
тесіктерді азайтады

•  Бриллиант негізіндегі 
пигменттер теріге сау 
жарықтық береді

•  Шабдалы өңі бар текстура 
сергітеді

•  Реңк негізінің астына не 
оның орнына жағу керек

Көз бен ерін 
макияжына арналған 
негіз
•  Тері реңкін 

тегістейді
•  Ерін далабы мен  

көз далабының 
тұрақтылығын 
арттырады

•  Макияж астына 
жағу керек

«Тез әсер» әжімдердің 
бетін толтырушы құрал
•  Әжімдерді 

толтырады, тегіс емес 
жерлерді және ұсақ 
тыртықтарды 
жасырады

•  Тұрақты текстура
•  Макияж астына 

жағып, сәл кептіру

Бетке арналған ағартқыш 
корректор
•  Жарық шағылыстырғыш пигменттер 

көлеңкелерді және ұсақ әжімдерді 
жасырады, салқындатқыш 
құрамбөліктері іскендікті азайтады

•  Белсенді ингредиенттерден 
жасалған коктейль: амарант пен 
австралия миртасының, бисаболол 
мен ОptisolTM белсенді 
құрамбөлігінің майлары

•  Қолдану: көз астына, ерін үстіне 
және ұсақ әжімдер пайда болатын 
жерлерге

Тегіс реңк –
мінсіз 
макияж
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andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



01b

01a

02

03

05 04

➀

➁

➂

➃

➄

➅
➆

➇

H A N D M A D E  I N  G E R M A N Y

10 г
11110   

10.990,00 〒

10 г    
11112   

10.390,00 〒

12 г    
11111   

10.990,00 〒

11 г    
11114   

8.990,00 〒

01a | 11113-1  «Ашық-қызыл 
раушан»

 11,8 г        
01b | 11113-2 «Нәзік шабдалы»
 11,1 г     

8.990,00 〒 
LR by DaVinci Қылқалам және 
қылшақ жинағы

Жинақтағы тиімді бағасы

40068   
77.120,00 〒
61.990,00 〒

40066   
6.890,00 〒

40065   
6.290,00 〒

40067   
4.190,00 〒

40064   
9.190,00 〒

40063   
9.690,00 〒

40061   
14.290,00 〒

40060   
12.290,00 〒

40062   
14.290,00 〒

91

Макияжды тамаша
аяқтау

05 |  «Жеңіл барқыт» екі 
түсті опасы 

•   Сапалы және көп 
функциялы екі түсті опа

•  Жеңіл нәзік текстура 
макияжды мінсіз аяқтау 
үшін

•  Тері реңкін күліңгірлендіріп, 
тегістейді

САТЫЛЫМ

 ХИТІ

04 |  «Голливуд» екі түсті 
опасы

•  Сары түс мінсіз жасартады
•  Лаванда түсі жарықты 

шағылыстырып, теріні тіпті 
кешке де жарқыратады

•  Макияжды бекітіп, реңкті 
түзетпелеу

03 |  «Голливуд» алуан түсті 
опасы

•  Күніге және кез-келген тері 
өңіне мінсіз

•  Макияжды бекітіп, реңкті 
түзетпелеу

•  Сары түс шаршағандық 
іздерін және терінің 
күліңгірлігін кетіреді

•  Сарғыш түс реңкті 
тегістейді

•  Жасыл түс ұсақ 
тамырларды, қызаруларды 
жасырады

02 |  Күнге күю әсері бар 
«Күн арманы» опасы 

•  Жеңіл сығымдалған опа, 
бүкіл бетке немесе 
жекелеген жерлерге 
біркелкі жағылады

•  Жұмсақ өтулер және 
реңктің жаңалығы үшін екі 
реңктің мінсіз 
комбинациясы

•  Жазғы күнге күю жыл 
бойы

01 | «Мінсіз түс» бет далабы
•  Жібектей текстура, 

керемет реңктер
•  Үйлесімді таңдалған 

түстер жасартып, бет 
сүйектерін көрсетеді

•  Екі түсті әртүрлі әсер 
туғызу үшін бөлек немесе 
бірге пайдалануға болады

08 | Ерінге арналған 
қылқалам
•  Ерін далабын дәл жағу үшін 

мінсіз

07 | Қас пен қабақ пішініне 
арналған қылқалам
·  Қасты айқындату және 

көзге арналған сұйық 
сүрмелеуішті жағу үшін

06 |  Қас және қабақ 
контурына арналған 
қылқалам

•  Мінсіз қасқа
• Кірпікті бөлуге

05 | Қылқалам-блендер
•  Қабақ қатпарындағы 

далапты жағу үшін мінсіз

04 | Көз бояуына арналған 
қылқалам
•  Көз бояуын біркелкі 

жағуға

03 | Бет далабына 
арналған қылқалам
•  Бет далабын дәл жағу 

үшін

02 | Опаға арналған 
қылқалам
•   Үгілгіш және ықшам 

опаны біркелкі жағу 
үшін

01 | Макияж негізіне 
арналған қылқалам
•  Сұйық және кремді 

текстураларды жағуға

Моделдерге – «Мінсіз түс» бояуы 11113-1 қолданған
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01

02
03

01

02

03

04

05

06

08

07

10027-101 «Кокос кремі» 
10027-102 «Нәзік-қоңыр»

10026-101 «Классикалық қара»
10026-102 «Әдемі қоңыр»

01 | 10520-1  «Қыша мен зәйтүн»
02 | 10520-3  «Аспан мен теңіз»
03 | 10520-4  «Раушан мен графит» 
04 | 10520-6  «Жер мен ағаш»
05 | 10520-7  «Кашемир мен мыс»
06 | 10520-8  «Бөртегүл мен өрік»
07 | 10520-9  «Алтын мен қола»
08 | 10520-10  «Солғын раушан мен жүзім»

93|

10022-101 «Алғашқы қар»
10022-2  «Қара түн»
10022-104  «Көгілдір лагуна»
10022-105  «Күміс қырау»
10022-6  «Жасыл зәйтүн»
10022-107  «Орман жаңғағы»

1,1 г   
2.590,00 〒

7 мл   

4.390,00 〒 
11 мл      

4.390,00 〒 

10 мл     

4.390,00 〒

2 x 1,25 г   

3.690,00 〒

10025   
2 x 4,6 г

3.690,00 〒

4,9 г x 1,3 г   

3.690,00 〒

2,5 мл   

3.290,00 〒

92

Көз қарындашы
•  Айқын түс
•  Оңай жағылады
•  Жоғары тұрақтылық
•  Мінсіз пішін

03 | Кірпікке арналған тұрақты 
тушь
•   Кірпікті ұзартып, мінсіз ажыратады
•  Қылсаптың арнайы пішіні
•   Із түсірмейді, ерекше тұрақты 

Текстурасы бар
•  Сезімтал көзге және линза салып 

жүрген кезде қолдануға болады

02 | Кірпікке арналған жоғары 
көлем беретін тушь
•  Керемет көлемді кірпік, 

қаныққан түс
•  Кірпік жеңіл әрі көнгіш болып 

қалады
•  Қылсаптың арнайы пішіні «кең 

көзқарас үшін»
•  Өткірленген қылсап көздің 

маңдай бөлігіндегі кірпікке 
қолайлы жағу үшін

01 | Көлем әсері бар кірпікке 
арналған тушь
•  Жапсырусыз кірпіктің керемет 

көлемі
•  Арнайы қылсап кірпіктерді 

ажыратады
•  Сезімтал көзге және линза 

салып жүрген кезде қолдануға 
болады

Қабаққа арналған екі түсті 
минералды бояу
•  Екі реңктің үйлесуі
•  Тиімді макияжға ашық 

түстер
•  Жарық шағылыстырғыш 

бөлшектері бар нәзік 
текстура

•  Құрамында минералдар 
және Phycocorail®  
маржан ұнтағы бар

•  Құрамында тальк жоқ

Қабаққа арналған екіжақты
хайлайтер корректор
•  Ашық-қызғылт күндізгі 

макияжға мінсіз
•  Жылтылдаған ақ кешкі 

макияжды тиімді көрсетеді
•  Көз бен көзқарас 

айқындылығын көрсетеді

Қасқа арналған екіжақты 
қарындаш
•  Қасты анық көрсетеді
•  Жұқа жағы қасқа пішін беруге 

арналған
•  Қалың жағы түсті қарайтуға 

арналған
Кеңес: Қабаққа арналған бояу 
ретінде де пайдалануға болады

Көзге арналған сұйық 
сүрмелеуіші
•  Ашық, қаныққан түстер
•  Дәл, тура жолақтар үшін
•  Тез кебеді, ұзақ сақталады
•  Пайдаланар алдын сілку 

керек

Кө
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ен
 қ

ағ
ып

 а
л!

10387-1 «Қап-қара» 10259 «Классикалық қара»
10023-5 
«Қара-көк»

10023-4 
«Қара-қоңыр»

10023-1 
«Классикалық қара»
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01
02

03
04

05
06

07

01

02

03

04

05

06

07

03

02

01

01

02

03

04

05

06

10533-1   

3.690,00 〒

01 | 10036-1 «Қызғылт батыс»
02 | 10036-102 «Фуксия әсемдігі»
03 | 10036-103 «Піскен бүлдірген» 
04 | 10036-4 «Апельсин шырыны»
05 | 10036-5 «Қара өрік пудингі»
06 | 10036-7 «Чили бұрышы»
07 | 10036-8 «Қарақоңыр-қызғылт»

9594 

01 | 10035-1 «Карамельді сүйіс»
02 | 10035-2 «Қызғылт мұз»
03 | 10035-3 «Маржанды риф»
04 | 10035-4  «Көрнекті сарғыш 

қоңыр»
05 | 10035-5  «Қанық  

қараөрік»
06 | 10035-6  «Шоколадты  

жібек»

01 | 10329-201 
«Кербез қызғылт»
02 | 10329-202 
«Кербез ашық-қызғылт»
03 | 10329-203 
«Кербез қызыл»

3.690,00 〒

1,16 г   

1.890,00 〒

01 | 10531-101 «Қызғылт батыс»
02 | 10531-102 «Фуксия әсемдігі»
03 | 10531-103 «Піскен бүлдірген» 
04 | 10531-104 «Апельсин шырыны»
05 | 10531-105 «Қара өрік пудингі»
06 | 10531-107 «Чили бұрышы»
07 | 10531-108 «Қарақоңыр-қызғылт»

10 мл   

3.690,00 〒
 

1,6 г   

2.790,00 〒

Тұрақты ерін далабы
•  Еріннің терең 

қаныққан түсі мен 
жылтырағы

•  Еліктірер қызылдан 
қияли қызғылт пен 
табиғи қоңыр реңкке 
дейін

•  Е дәруменінің 
арқасында ерінге 
күтім жасайды

Ерінге арналған 
карындаш-контур
•  Мінсіз ерін пішіндерің  

жасау үшін
• LR Colours ерін далабының 
түстеріне сәйкес келеді

Та
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ғи

О
йн

ақ
ы

О
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ы
С
ез
ім
ді

Ж
ұм

ба
қ

Ерніңіз 
өте әдемі!

Ерін жалтыры
•  Ультра-жылтырақ, жарқыл 

әрі тұрақты
•  Құрамында Е дәрумені 

және гүлшетен сығындысы 
бар

Ерінге арналған 
гигиеналық далап
•   Сезімтал әрі құрғақ ерінге 

сезімтал күтім
•   Құрамында купуасу майы 

мен E дәрумені бар
•   Табиғилықты көрсетеді 

және ерінді қорғайды

Ерін далап-жалтыры
•  Ерін далабы мен ерінге 

арналған жылтырақтың мінсіз 
үйлесімі

•  Барынша жылтырату үшін
•  Ылғалдандырғыш
•  Еліктіргіш дәмі бар

Ә
рд
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ым

 а
ш

ық
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ңі
л 

кү
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01

02

96 

30 мл    

10082-1

10082-3

10082-4

10082-2

01 | 10260-101 «Ақшыл» 
02 | 10260-102 «Қарақоңыр» 

5.490,00 〒

30 мл    

5.490,00 〒
10080-1 «Құмды жаға»
10080-2 «Жылы сарғыш»
10080-3 «Ванильді крем»
10080-4 «Жібек жолы»
10080-5 «Сүтті кофе»
10080-6 «Сүтті шоколад»

2,5 г   

2.990,00 〒

30 мл    

5.490,00 〒

10082-1 «Күн сәулесі»
10082-2 «Ашық сарғыш»
10082-3 «Қарақоңыр сарғыш»
10082-4 «Салқын жасыл»

10081-207 «Құмды жаға»
10081-202 «Жылы сарғыш»
10081-203 «Ванильді крем»
10081-204 «Жібек жолы»
10081-205 «Сүтті кофе»
10081-206 «Сүтті шоколад»

10080-5

10081-207

10081-202 10080-2

10080-3

10080-4

10081-203

10081-204

10080-610081-206

10081-205
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10080-1
Күңгірттелген 

реңк 
туғызады

Күңгірттеуші 
реңдік кремі

Теріні
ылғалдандырады

Реңк 
кремі

САТЫЛЫМ

ХИТІ

САТЫЛЫМ

ХИТІ

Жасырғыш қарындаш-стик
•  Көз астындағы қара шеңберлерді жасырады
•  Қызаруларды жасырады
•  Тері кемшіліктерін мінсіз жасырады
•  Жұмсақ жібектей текстура
•  Құрамында авокадо майы бар
•  Алоэ Верамен – ылғалдандыру үшін

Күңгірттеуші реңдік крем
•  Құрамында терінің рН теңгерімін 

реттейтін табиғи ылғалдандырғыш 
фактор бар

•   Жеңіл құрылым ұзақ күңгірттеуш әсер 
қамтамасыз етеді

•  Жарық шағылыстырғыш бөлшектері 
тері реңкін тегістейді

Реңдік крем
•  Тұрақтылық: тері 12 сағатқа 

дейін күліңгір болып тұрады
•  Күтім: теріні тартады
•  Табиғи ылғалды сақтайды
•  Тері кемшіліктерін мінсіз жасырады

Та
би

ғи
 ө

ң
BB-крем
Мінсіз түс үшін әмбебап крем
Күнделікті күтім «5-і 1-де»
•  Теріні ылғалдандырады
•  Бұдыр жерлерді жасырады
•  Реңкті тегістейді
•  Күліңгір реңк береді
•  УК-ден қорғайды (15 сүзгісі)

Тамаша бүркеу
табиғи реңк

LR COLOURS БЕТКЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ |

andrey
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15 г    
10065   

5.490,00 〒150 ml    
10377-1

2.490,00 〒
18 г    
10077   

5.490,00 〒

9 г   

4.890,00 〒
10540-1 «Құм түсті»
10540-2 «Карамель түсті»
10540-3 «Өрік түсті» 

4 г      

4.390,00 〒
10541-1 «Нәзік-шабдалы»
10541-2 «Салқын-жидек»
10541-4 «Нәзік-жидек»
10541-5 «Салқын-абрикос»

99

05 | Үгілмелі 
минералды опа
•  Макияж үшін жеңіл 

жібектей текстура
•  Мінсіз жатады, 

макияжды біркелкі 
етеді

•  Кез-келген реңкті 
макияж үшін мөлдір 
текстура

•  Табиғи минералдары 
бар

03 | Тазартқыш 
көпіршік
Теріні жұмсақ ұқыпты 
тазалауға және 
макияжды кетіруге 
арналған құрал.

Тартымдылық 
түстері мен 
пішіндері

04 | Қола түсті шарлы опа
• Жазғы тотық жыл бойы
•  Бет сүйектері мен жаға тұсын 

мінсіз көрсетеді
• Табиғи тотықты күшейтеді

02 | Ықшам минералды опа
•  Мінсіз күліңгір реңк, жолда 

қолайлы
•  Жұмсақ, жеңіл текстура, 

тері тыныстап, жарқырайды
•  Табиғи минералдары және 

Phycocorail® маржан 
ұнтақтары бар

10540-3

10540-1

10540-2

10541-5

10541-4

10541-2

10541-1

Сұ
лу

лы
қ 

«а
йқ

ын
»01 | Бет далабы

•  Қаныққан табиғи түске 
арналған жеңіл текстура

•  Құрамында табиғи минералдар 
мен Phycocorail® маржан 
ұнтағы бар

•  Күліңгірлегіш микробөлшектер

LR COLOURS БЕТКЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ |
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100 101|

5,5 мл   

2.090,00 〒

01 | 10500-1  Қардай ақ зефир
02 | 10500-2  Қарлы ваниль
03 | 10500-3  Балет жұлдызы
04 | 10500-4  Құмды-сарғыш
05 | 10500-5  Крем-карамель
06 | 10500-6  Латте макиато
07 | 10500-7  Ашық маржан
08 | 10500-8  Қызғылт фламинго
09 | 10500-9  Нәзік фуксия
10 | 10500-10  Алқызыл раушан
11 | 10500-11  Қою қызыл шие
12 | 10500-12  Леди Лилия
13 | 10500-13  Қоңыр трюфель
14 | 10500-14  Сұрғылт-сұр

5,5 мл   
10501   

2.590,00 〒

5,5 мл   
10502   

2.590,00 〒

5,5 мл   
10503   

2.090,00 〒

5,5 мл   
10504   

2.090,00 〒

5,5 мл   
10505   

2.590,00 〒

15 мл   
10508   

4.390,00 〒

823   

1.290,00 〒

4526   

1.490,00 〒

100 мл   
10095   

2.090,00 〒

100 мл   
10106   

2.990,00 〒

Әдемі
тырнақ

«Нағыз түс» тырнақ лагі
•  Тырнақтың мінсіз жабыны, 

қаныққан түс және жоғары 
тұрақтылық

•  Лакты дәл жағуға арналған 
кәсіби жаққыш

Тырнаққа арналған 
төртқырлы егеуіш
•   Табиғи жылтырлық 

береді
•   теңестіреді, тегістейді, 

 жылтыратады

Тырнаққа арналған
Қорғаныс кәсіби егеуіш
•  Табиғи және қолдан жасалған 

тырнақтарға арналған
•  Тырнаққа ұқыпты күтім жасау 

үшін ұсақ шаңдатуы бар

Лакты кетіруге арналған құрал 
(құты)
•  Абрикос сүйектерінен алынған 

май тырнақ тілімін 
ылғалдандырып, қоректендіреді

•  Құрамында ацетон жоқ
•  Құтыны толтыру үшін 

пайдалануға болады (артикулы 
10106)

Лакты кетіруге арналған 
құрал (банка)
•  Лакты тез әрі тиімді 

кетіреді
•  Абрикос сүйектерінен 

алынған май тырнақ тілімін 
ылғалдандырып, 
қоректендіреді

•  Құрамында ацетон жоқ

05 | Тырнақты  қалпына келтіретін 
құрал
•  Жұмсақ, сынғыш тырнақты қатайту 

үшін
•  E дәрумені мен бамбук сығындысы 

тырнақтың созылмалылығы мен 
тұрақтылығын арттырады

•  Кератин тырнақты қалпына келтіріп, 
өсуін жеделдетеді

04 | Тырнақты қатайтуға арналған құрал
•  Тырнақ бетін қатайтады, қорғағыш 

қабатпен жабады
•  Тырнақты қабыршақтанудан қорғайды

03 | Тырнаққа арналған бекіткіш жабын
•  Лак тұрақтылығын арттырады, 

жарқыратады 
•  Тырнақ бетін қабыршақтанудан және 

сызаттан қорғайды

02 | Лакқа арналған базалық жамылғы
•  Тырнақ бетін майда етіп, оны лак 

жағуға дайындайды
•  Лак тұрақтылығын арттырады

01 | Тырнақтардың саулығы мен 
әдемілігіне арналған әмбебап құрал
•  Тырнаққа қарқынды күтім жасауға 

арналған лак
•  E,C және F дәрумендерінің, 

протеиндердің және кальцийдің кешені 
тыранқтың өсуіне себептеседі, оны 
қатайтып, сынғыштығын төмендетеді

Қалпына келтіру

Қатайту

Бекіту

Қорғаныс

Күтім

САТЫЛЫМ
ХИТІ

Қол мен тырнаққа арналған сарысу
• Нәзік қолдар мен тырнақтар үшін
•  Жүзім майы сүйектер, авокадо, 

жожоба және т.б. Е дәрумені
•  Сезімтал теріге арналған  

жұмсақ күтім

СА
У 

ТЫ
РН

А
ҚТ

А
Р
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Біздің жұмысымызда басымдық – Сіздің 
сергектігіңізге, белсенділігіңізге және 
жақсы көңіл күйіңізге беріледі.
10 жылдан астам LR компаниясы өзінің 
жоғары сапалы өнімін әзірлеуде, өндіруде 
және тұрақты жетілдіруде. Біз сіздің көңіл 
күйіңізді ойлаймыз. Сіз бізге сенім арта 
аласыз!

Адамдардың денсаулығы 
үшін LR ілімдері
Алоэ Верамен он жылдан астам табысты жұмыс!

Дәрумендер 
мен 
минералдар

Иммунитет

Ақыл мен дене

Буындар

Зат алмасымы

Пайдалы 
тамақтану

Жүрек пен 
қантамыр

Біздің міндетіміз – сізге керемет көңіл күйді ұстап тұру үшін қажетті 
дәрумендері мен микроэлементтері бар сапалы әрі пайдалы өнім ұсыну.

Ең қажет нәрсенің бәрі

LR-ден теңгерілген тамақтану:
ББҚ МЕН ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

Салмақты 
бақылау



LR әлемнің 28 елінде (қазіргі кезде) 30 
жылдан бері компанияның - «Сіздің 
өміріңіз үшін көбірек сапа» негізгі 
қағидасын ұстап келеді. LR желілік 
бизнесте сенімді серіктес ретінде,  
жоғары сапалы өнімдер мен тартымды 
бизнес-модельдың арқасында, әр 
адаманың өмір сапасын ұлғайтуға 
мүмкіндік береді. Мен LR-дың табысты 
тарихын жалғастырғым келеді  және 
менің көптеген жылдар бойы тікелей 
сатылымдар саласындағы  тәжірибем 
осыған  көмектеседі деп үміттенемін. 
Біздің серіктестеріміз және 
клиенттеріміз үшін тамаша қызмет 
көрсету, Германияда жасалған жоғары 
сапалы өнімдер, және де  
компанияның құндылықтары -  осының 
бәрі жуыр болашақтағы біздің ортақ  
табыстың негізі. 

Адамдарға үздік өмір 
сапасын ұсыну...
Адамдар - LR қызметінің негізі. Біз күн сайын бізбен қызмет жасайтын  адамдардың өмір 

сапасын жақсарту үшін  жұмыс істеп келеміз.

Сұлулық пен саулыққа арналған жоғары сапалы өнімдердің арқасында, және ең бастысы  

тартымды бизнес-модельдің арқасында, біз әрбір адамға өз өмір деңгейін біртіндеп 

жақсартуына мүмкіндік береміз.

Андреас Фриш
LR Health & Beauty компаниялар 
тобының Президенті және 
LR директорлар кеңесінің Спикері

«LR әрбір адамға,  өз өмірін 
жақсылыққа өзгертуіне мүмкіндік 
береді.Ондаған жылдар бойы,  
Серіктестеріміз бизнестегі жеке 
мақсаттарына жету үшін біз барынша 
көмек көрсетуге тырысамыз.Әрбір 
серіктес табысы біз үшін маңызды. Біз 
Сізге даму үшін  үлкен еркіндік 
береміз, және осы ретте  Сізге қажетті 
салаларда қолдау көрсетуге 
дайынбыз. LR  ұсынып тұрған 
мүмкіндікті пайдаланыңыз – жақсы 
өзгерістерге бет бұрыңыз және өмір 
сапасын арттырыңыз».

Томас Херсен
Серіктестермен жаһандық байланыс 
директоры

Біз Сізге өмір сапасын жақсарту 
мақсатымен, клиенттердің 
қажеттіліктеріне толығымен сай 
болатын замануи кешенді өнім 
шешімдерін ұсынамыз. Бүгінгі таңда 
тұтынушылар өз сенімдеріне лайық,  
пайдалануы оңай және  басқалардан 
артықшылықтары  айтарлықтай айқын 
өнімдерді сатып алғылары келеді. 
Түрлі портфолио шығарар кезде, біз 
алдымен ең жоғары сапа 
стандартымен «Германия жасалған» 
инновациялық өнімдерінде 
шоғырланамыз. Сондай-ақ, Сіздің 
бизнесіңіздің табысты дамуы үшін, 
сатылымдарды қолдау мақсатымен, 
біз Сізді заманауи материалдармен  
қамтамасыз етеміз.

Джессика Девентер,
LR Health & Beauty маркетинг және 
байланыс бойынша Вице-президенті

...нағыз құнды өнімдермен
Біздің серіктестеріміз бен клиенттердің  қажеттіліктеріне сай, біз шынайы құнды өнім шешімдерін 

өндіріп шығарамыз. LR-дің  инновация, ғылым және зерттеу бөлімінде жоғары білікті қызметкерлер 

мен тәуелсіз сарапшылар ғылымның соңғы зерттеулерінің негізінде инновациялық өнімдерді жасап 

шығару үшін еңбек етеді. Біздің мақсатымыз - Сіздің өміріңіздің сапасын арттыру.

«Жақсы сезіну үшін, өз  теріңіздің 
жағдайымен  қанағат болуыңыз керек. 
LR компаниясында тәжірибелі 
дерматолог және косметолог-сарапшы 
ретінде жұмыс істеймін, сондықтан, 
мен тері күтіміне байланысты  
мәселелерді жақсы түсінемін. LR  тері 
күтіміне арналған, үздік тәсілмен оның 
көптеген қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын  инновациялық, 
жоғары сапалы  және тиімді өнімдерді 
ұсынады».

Доктор Вернер Фосс,  
Dermatest ғылыми-зерттеу 
институты(Мюнстер, Германия)

«LR теңгерілген тамақтану мен саулық 
үшін кешенді және  бейімделген 
шешімдерді ұсынады. LR-дың 
тамақтану бойынша маманы бола тура, 
мен  атақты кәсіби мамандармен 
жұмыс істеймін, олар  Сіздің керемет 
сезінуіңіз үшін,  табиғат пен ғылымның 
ең жақсысын қиыстырады».

Свен Верхан,
Тамақтану бойынша тәуелсіз  сарапшы
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LR компаниясы сізге теңгерілген тамақтануға арналған 
сапалы өнімнің арқасында жақсы сезінуді қолдауға және 
жақсартуға оңтайлы мүмкіндік ұсынады. Біз табиғат күші 
мен гармониясын ғылымның соңғы жетістіктері мен 
жаңалықтарымен біріктіре отырып, пайдаланамыз. Біз 
өніміміздің жоғары сапасының қамын ойлаймыз, өйткені 
ол сіздің өміріңіздің жоғары сапасына кепілдік береді!

Табиғат пен ғылымнан ең жақсысын біріктіру

Өнім
патенттелген

Табиғат және ғылым:
тиімді үйлесім
LR компаниясы табиғат заңдылықтарын оларды соңғы ғылыми 
танымдармен біріктіре отырып, қолданады. Табиғат пен ғылымды 
үйлестірудің арқасында LR өнімдері барынша пайдалы, әсерлі әрі 
қауіпсіз болып табылады. Өзінің инновацияларын, тиімді 
олжаларын және бірегей өндіріс тәсілдерін LR компаниясы 
патенттейді.

Соңғы өнімдер және
шешімдер: қатаң бақылау
LR үшін сапа бірінші орында. Сапаға кепілдік беру үшін LR
жылына шамамен 50 000 ішкі тест пен зерттеу өткізіп, сыртқы  
тәуелсіз сарапшыларды тартады. Мәселен, Алоэ Вера 
косметика өнімінің сапасын Dermatest ҒЗИ ұдайы бақылап 
отырады.
Алоэ Вера ішетін гелдерін SGS INSTITUT FRESENIUS ҒЗИ
тексереді. Доктор Ларс Лоббеди: «Біз, SGS INSTITUT
FRESENIUS ҒЗИ мамандары, LR-дің Алоэ Вера ішуге 
арналған гелдерінің жоғары сапасын толық сенімділікпен 
растаймыз. Біз осы өнімді жүйелі әрі қатаң бақылаудан 
өткіземіз» деп растап отыр.

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ 106 107 

Алоэ Вера өсіру
Мексиканың биік тауларында

LR өнімдерін зерттеу және әзірлеу 
орталығы

Д-р Ларс Лоббеди 

SGS INSTITUT FRESENIUS ҒЗИ
пайдалы тамақтану бөлімінің 
басшысы

Өсіру және өңдеу:
айрықша жағдайлар
LR компаниясы үшін Мексиканың биік тауларында ғана жылына 
шамамен 23 миллион Алоэ Вера жапырағы өсіріледі. 
Сонда,қолайлы климат жағдайларында, пестицидтерді 
пайдалануға қажеттілік жоқ. Өсірудің және өңдеудің жоғары 
сапасын Алоэ жөніндегі Халықаралық Кеңес (IASC) 
бақылайды және растайды.

LR тағам тұжырымдамасы:
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1000 мл   
80700-140   

8.490,00 〒

    90% таза Алоэ Вера жапырақ 
гелі 

   9% бағалы гүл балы
    Дәстүрлі рецептура
    Ұқыпты әзірлеу процесі

Сірә, дүние жүзінде ешбір өнім мыңдаған жылдар 
бойы Алоэ Вера сияқты пайдаланылмаған шығар. 
Ежелгі Мексикадағы ацтектер, аңызға айналған 
мысыр перғауындары, Ұлы Карл өзінің көптеген 
саяхаттарында – осылардың бәрі және басқа 
көптеген адамдар Алоэ Вера өсімдігінің емдік 
қасиеттерін білген және оларды ойдағыдай 
пайдаланған.

Алоэ Верадан алғашқы ішуге арналған гелді жасау 
үшін LR компаниясы ежелгі рецептура негізінде 
бразилия монахы Романо Заго жаңадан жасаған 
дәстүрлі нағыз рецептіні пайдаланды. Алоэ Вера 
таза жапырақ гелі мен табиғи гүл балының үйлесуі 
ерекше бағалы өнімді дүниеге әкелді. LR мамандары 
ежелгі рецептіні заманауи ғылыми ілімдер мен 
технологиялар негізінде жетілдірді. Осы жұмыстың 
нәтижесі керемет теңгерілген өнім – бал қосылған 
Алоэ Вера ішуге арналған гелі болып табылады!

Алоэ Вера Бал ішуге арналған 
гель – денсаулық үшін үздік 
дәстүрлер

Саламатты өмір салтын ұстанып, 
тамағыңыз алуан түрлі әрі 
теңгерілген болуын қадағалаңыз.

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

МАҢЫЗДЫ

Сусын қасиеттері!
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C дәрумені (мг)75 % 60

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

Алоэ Вера
Бал ішуге арналған гелі
Ұсынылатын тұтыну:
Күн сайын 3 х 30 мл

БАРЛЫҚ
УАҚЫТТАҒЫ
LR-ДІҢ ЕҢ 

СӘТТІ
ӨНІМІ!

LR компаниясынан Алоэ Вераның тұңғыш өнімі және LR-дің барлық 
уақыттағы ең сәтті өнімі. Алоэ Вера Бал ішуге арналған гелі – бұл жақсы 
және ұзақ дәстүрі бар өнім.

Алоэ Вера Бал
LR-ден бағалы өнім

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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1000 мл   
80750-140   

8.490,00 〒

Саламатты өмір салтын ұстанып, 
тамағыңыз алуан түрлі әрі 
теңгерілген болуын қадағалаңыз.

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

МАҢЫЗДЫ

   98% таза Алоэ Вера 
жапырақ гелі.

   Қант қосылмаған1

   С2 дәруменіне қежіттілікті 
100% қанағаттандырады.

   Тәуліктік дозасында тек қана 
0,054 көмірсу бірлігі бар

   Ересектер мен балаларға 
ұнайды

Шабдалы дәмі бар Алоэ Вера ішуге арналған 
гелінде қосымша қант жоқ, бұл осы сусынды 
ерекше әрі өте тартымды етеді. Медициналық 
көрсетімдер бойынша рационнан қантты алып 
тастауға мәжбүр адамдар ғана емес, теңгерілген 
тамақтануға ұмтылатын көптеген адамдар да 
рациондағы қант мөлшерін шектейді. Арнайы солар 
үшін LR компаниясы Алоэ Вера Шабдалы ішуге 
арналған гелі жасап шығарды.

Ацеманнан – бағалы әрі маңызды
Алоэ Вера жапырақтары геліндегі ең маңызды 
заттардың бірі ацеманнан болып табылады. Ол 
иммунитеттің жоғарылауына себептеседі, вирусқа 
қарсы қасиеттері бар. Ацеманнанның игі әсері Алоэ 
Верадағы көптеген басқа заттармен біріккенде 
күшейе түседі.

1 Алоэ Вера құрамында табиғи қант бар
2     Белгіленген регламентке сай тағамдық  

құндылықтың 100% мәні

Ең жеңіл ішуге 
арналған гель!
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Алоэ Вера Шабдалы ішуге 
арналған гелі – неге қант 
қосылмаған? 100 % 80

Алое Вера Шабдалы 
ішуге арналған гелі
Ұсынылатын тұтыну:
Күн сайын 3 х 30 мл

Жеңіл әрі пайдалы – 
артық қантсыз1

Жеңіл жеміс дәмді және қант қосылмаған ішетін гель1.
Құрамында 98% таза Алоэ Вера жапырақ гелі бар. Ерекше сусын!

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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Саламатты өмір салты
Жүрек денсаулығы бірінші дәрежелі маңызға ие. Теңгерілген тамақтану, 
күйзелістерді азайту, алкоголь мен темекіден бас тарту, сондай-ақ қимыл-
қозғалыс белсенділігі – мұның бәрі жүрек-қантамыр жүйесінің 
денсаулығының кепілі.

EPA (эйкозапентаен қышқылы)
Бұл полиқанықпаған майлы қышқыл Omega-3 майлы қышқылдарына жатады. 
Ол адам организміндегі көптеген процестерге жауап береді және жүрек 
функциясын қолдау үшін ерекше маңызды. Бағалы қышқыл, бәрінен бұрын, 
мұхиттың суық суларында мекендейтін майға бай балықтарда, атап айтқанда, 
тунецте, скумбрияда және сардинада болады.

DHA (докозагексаен қышқылы)
Бұл полиқанықпаған майлы қышқыл да Omega-3 майлы қышқылдарына жатады. 
Оның жүрек-қантамыр жүйесінің жұмысы үшін маңызы бар. Адамға ең аз қажетті 
мөлшер – тәулігіне 250 мг. Сонымен қатар, бұл қышқыл ми мен жүйке 
жасушаларының функциясы үшін таптырмас. Мәселен, мидағы бағалы 
майлардың 97%-ы – DHA қышқылдары. Олар көзге өте маңызды.

Қалақай сығындысы
Қалақай жапырақтарында маңызды микроэлемент болып табылатын және 
адамға маңызы зор кремнийдің мөлшері жоғары. Кремний тамақпен жеткілікті 
мөлшерде ішке түсуі тиіс, өйткені бұл зат организмде синтезделмейді.

Саламатты өмір салты және дұрыс тамақтану!
Жүрекке күтім қажет

Денсаулықты сақтау, жақсы сезіну және рух сергектігі үшін белсенді өмір салтын 
ұстану және толыққанды әрі теңгерілген түрде тамақтану қажет. Табиғат адамға 
организмді нығайту үшін пайдалы заттардың алуан түрін ұсынады. Өз өнімдерінде 
LR компаниясы табиғат жаратқанның ең жақсысын пайдаланады!

  Күретамырлар мен көктамырлар 
бірге организмді қамсыздандыру 
жүйесін құрайды.

  100.000 километрден астам –
организм жасушаларын өмірлік 
қажетті қоректік заттармен және 
оттегімен қамсыздандыратын 
қантамырлардың ұзындығы 
осындай.

  Жүрек орталық әрі өмірлік 
маңызды мүше ретінде 
организмнің бүкіл жүйесінің 
«қозғалтқышы» болып 
табылады.

  Сау әрі күшті жүрек – бұл 
өмірдің негізі!

Күретамырлар мен 
көктамырлар

Жүрек

Жүрек пен қантамырлар күйін оңтайлы деңгейде ұстап тұруға болады. Omega-3 
майлы қышқылдары және өсімдік сығындылары сынды маңызды қоректік элементтер 
жүрек денсаулығын сақтауда қосымша қолдау көрсетеді.

Жүрекке пайдалы
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1000 мл   
80800-240   

9.690,00 〒

80338-240   

11.490,00 〒

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

Саламатты өмір салтын ұстанып, 
тамағыңыз алуан түрлі әрі 
теңгерілген болуын қадағалаңыз.

МАҢЫЗДЫ

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

   90 % таза Алоэ Вера  
жапырақ гелі

  7% гүл балы
  Кремнийі бар

Қалақай сығындысы
қосылған ішуге 
арналған гелі

Денсаулық және қуаныш
Алоэ Вера Сивера ішуге арналған гелі: 90% таза Алоэ Вера жапырақ гелімен және 7% гүл 
балымен үйлесімділіктегі қалақайдың пайдалы сығындысы.

EPA және DHA майлы қышқылдары 
жүректің қалыпты функциясын ұстап 
тұрады. Күн сайын кемінде 250 мг EPA 
мен DHA асқа қабылдау ұсынылады.

1

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

    EPA және DHA қышқылдары 
мөлшерінің жоғарылығы

   Мұхит балықтары майынан: 
скумбрия, сардина, тунец

  Экологиялық таза шикізаттан
  Құрамында ГМО жоқ

EFSA ғылыми тұрғыдан растаған*:

ДӘЛЕЛДЕНГЕН

Жүрекке күнделікті 
қолдау

Сертификатталған 
шикізат жеткізушілер 

www.friendofthesea.org
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Бета-глюкан (мг)

DHA (докозагексаен қышқылы) (мг)

EPA (эйкозапентаен қышқылы) (мг)

Омега-3 майлы қышқылдары (мг)

Омега 3 жүрек пен 
қантамырларға арналған
Omega-3 майлы қышқылдары (эйкозапентаен және 
докозагексаен қышқылдары) жүрек-қантамыр жүйесі 
функциясын ұстап тұру үшін өте маңызды. Осы бірегей табиғат 
құрамбөліктері әр адамға қажет!

*  Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі еуропа 
агенттігі

117

420

630

1260

Алоэ Вера
Сивера ішуге 
арналған гелі
Ұсынылатын тұтыну:
Күн сайын 3 х 30 мл

Супер Омега 3 актив 
Ұсынылатын тұтыну: 
күн сайын 3 x 1 капсула 
60 капсула / 100,8 г

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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Спорт
Жақсы дене бабында болу үшін жүйелі түрде 
спортпен шұғылдану қажет. Сондықтан дене 
жүктемесі мен тамақтану теңгерімін сақтау 
маңызды. Ағзаны қажетті микро және 
макроэлементтермен қамтамасыз етіп отыру 
маңызды.

Алдын алу
Буындар жүйелі түрде қимыл-қозғалысқа
түсіп отыруы тиіс. Дене белсеңділігі ғана
қоректік заттардың буын шеміршектеріне 
түсуіне көмектеседі. Егер бұлай болмаса, 
шеміршектің функциясы нашарлайды.

Саулық
Жүйелі қимыл-қозғалыстың дене күйін 
жақсартып, адамның жақсы сезінуін ұстап 
тұратыны дәлелденген. Спортпен 
айналысқанда әрдайым, ағзаны қоректік 
заттармен жеткілікті түрде қамтамасыз ету 
туралы  есте сақтау керек. Шеміршектер 
қимыл-қозғалысты қамтамасыз ете отырып, 
өзіне көбірек жүк артады, сондықтан да 
өзіне ерекше көңіл бөлуді қажет етеді!

Қозғалыс:
ДЕНСАУЛЫҚҚА ЖӘНЕ КӨП ЖАСАУҒА АПАРАР ЖОЛ
Қазіргі заманның адамы бұрынғыларға қарағанда аз қимылдайтыны 
дәлелденген. Бұл дене күйіне, денсаулыққа және жақсы сезінуге 
тікелей әсер етеді.

    Шеміршек буын жұмысында 
шешуші рөл ойнайды

    Шеміршек шеміршек 
жасушаларынан және 
созылмалы коллаген тіндерінен 
тұрады

   Ол қоректік заттарды буын 
сұйықтығынан алады

Буын шеміршегі

      Сүйек тірек-қимыл аппаратының 
қаңқасын түзеді

      Сүйек үшін маңызды қоректік 
заттар, мәселен, D дәрумені, 
кальций және марганец болып 
табылады

      D дәруменін жеткілікті мөлшерде 
қабылдауға ерекше көңіл бөлу 
ұсынылады

Сүйек

      Буын (синовиалық) сұйықтығы 
шеміршек айналасында болады

    Ол шеміршекке қоректік зат көзі 
болуы да мүмкін

Буын сұйықтығы

    Сіңір бұлшықет пен сүйекті 
байланыстырады

   Ол коллагендік байланыстырғыш 
тіннен тұрады

Сіңір

Бұлшықет 
    Бұлшықет ағзаның әр 

қозғалысына қатысады 
   Шамамен 600 бұлшықет ағзаның 

толыққанды жұмыс істеуін 
қамтамасыз етеді

Тірек-қимыл аппараты
Тірек-қимыл аппараты (сүйектер, буындар, байламдар мен бұлшықеттер) қалыпты 
жұмыс істей алуы үшін оны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етіп отыру 
қажет. Әсіресе бұл дене жүктемелері кезінде және егде жаста маңызды. Кез-келген 
жаста алдын алу да үлкен маңызға ие!

Керемет әрі күрделі механизм
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1000 мл   
80850-140   

9.690,00 〒

КЕҢЕС
LR-ден Фридом өнімдеріне оңтайлы 
толықтыру – СлимАктив протеин 
сусыны және органикалық күкірті бар 
Алоэ Вера гелі. Протеин сусыны 
бұлшықет массасын ұстап тұруға 
көмектеседі* (137-бет). Органикалық 
күкірті бар Алоэ Вера гелі тал қабығы 
және аюқұлақ сығындысының 
арқасында жүктемеден кейін 
буындардың тез қалпына келуіне 
себептеседі (13-бет).

*  Протеиндер бұлшықет массасын  
сақтауға және жинауға септігін  
тигізеді.

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

E дәрумені (мг)

C дәрумені (мг)
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Саламатты өмір салтын ұстанып, 
тамақтануыңыз әртүрлі әрі 
теңгерілген болуын қадағалаңыз.

МАҢЫЗДЫ

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

    88% таза Алоэ Вера  
жапырақ гелі

    C және Е дәрумендері бар – 
коллагеннің түзілуіне және 
шеміршектердің қалыпты 
жұмысына көмектесу үшін.

*  Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі 
еуропа агенттігі

EFSA ғылыми тұрғыдан растаған*:
C дәрумені коллагеннің түзілуіне және 
шеміршектің қалыпты жұмыс істеуіне 
себептеседі.

ДӘЛЕЛДЕНГЕН

Қозғалыс  
еркіндігі үшін

Еркіндік – бұл қозғалыс
Шектеусіз және кез-келген жаста қозғалыс еркіндігімен рахаттану – 
осыны әр адам армандайды. Буындарға арналған қоректік заттары бар 
Алоэ Вера Фридом ішуге арналған гелі үздік қолдауды қамтамасыз етеді.

758 %

4556 %

Алоэ Вера
Фридом ішуге арналған гелі
Ұсынылатын тұтыну: күн сайын 
3 х 30 мл

марганец (мг)

D дәрумені (мкг)
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   E, D дәрумендері және 
марганц бар

  Лактозасыз және глютенсіз

Алоэ Вера 
Фридоммен бірге 
оңтайлы

80190-42   

9.690,00 〒

Ғылыми расталған*: 
			D дәрумені сүйек күйінің жақсаруына 

септігін тигізеді
			D дәрумені бұлшықет функциясын 

қалыпты күйінде сақтап қалуға 
көмектеседі

			Марганец сүйек күйін сақтап қалуға 
септігін тигізеді

			Марганец жаңа байланыстырғыш 
тіндердің түзілуіне себептеседі

ДӘЛЕЛДЕНГЕН

* Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі еуропа агенттігі

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

«Фридом Плюс» 
капсулалары
Ұсынылатын пайдалану: 
күн сайын 2 рет 1 капсуладан 
60 капсула / 37,2 г

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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500 мл   
80900-40   

3.990,00 〒

500 мл   
80950-40   

3.890,00 〒

САТЫЛЫМ

ХИТІ

  LR-ден бағалы өнім
   Жасыл шай сығындысы бар
   Жұмыста, оқу уақытында 

және үйде таптырмас 
энергия көзі

Майнд Мастер
«Жасыл формула»
Ұсынылатын пайдалану:
Күн сайын 80 мл

* Патент нөмірі: DE 10 2013 205 049 A1

Спорт

Күйзелістен қорғаныс6

Жаңа өмір сапасы

Бизнес
Өмір стилі Отбасы

Ынталандыру

Белсенділік
Энергия

Жасыл формула

Өнім
патенттелген

*

САТЫЛЫМ

ХИТІ

1   Тиамин мен B12 дәрумені қалыпты 
энергетикалық алмасымды ұстап 
тұрады

2   B12 дәрумені психикалық функциялар 
мен жүйке жүйесін қалыптандырады

3    B12 дәрумені психикалық 
функцияларды нормада ұстап тұрады

4   B12 дәрумені мен темір шаршағыштық 
пен қажығыштықтың төмендеуіне 
себептеседі

5   Темір қалыпты когнитивтік қызметті 
ұстап тұрады

6   E дәрумені организм жасушаларын 
тотықтырғыш күйзелістен қорғайды

*  Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі 
еуропа агенттігі

   Жүзім дәмі бар
   Тиімді әсер
   Жұмыста, оқу уақытында және 

үйде таптырмас энергия көзі

Mind Master:
•  энергия алмасымын ұстап тұруға1

• жүйке жүйесінің қызметін қалыптандыруға2

•     психикалық функцияларды қалыпта 
сақтауға3

• шаршағыштық пен қажығыштықты азайтуға4

•     зейін мен есте сақтауды жақсартуға5

•     организм жасушаларын күйзелістен қорғауға 
көмектеседі6

Әртүрлі дәм – біркелкі әсер
Өзіңізге Mind Master сүйікті дәмін таңдап, 
энергия қуатын жинаңыз!

ДӘЛЕЛДЕНГЕН

Mind Master:
Энергия және белсенділік!

Қызыл формула

Майнд Мастер
«Қызыл формула»
Ұсынылатын пайдалану:
Күн сайын 80 мл

EFSA ғылыми тұрғыдан растаған*:

Сапа –
басымдығымыз

LR компаниясы Mind Master 
өнімінің сапасына ерекше көңіл 
бөледі. INSTITUT FRESENIUS ҒЗИ 
сапа белгісі LR өнімінің сенімділігі 
мен тиімділігін растайды.

Өмірмен рахаттану және сөйте тұра бәріне үлгеру! Жұмыстағы 
табыстылық, спорттағы жетістік, отбасыдағы қуаныш және өзіңе уақыт. 
Осындай белсенді өмір үшін теңгерілген тамақтанудың арқасында пайда 
болатын ерекше энергия қуаты қажет. Mind Master – бұл құрамында ақыл 
мен дене белсенділігі үшін арнайы қоректік заттар кешені бар сусын.

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

МАҢЫЗДЫ
Саламатты өмір салтын ұстаныңыз, 
тамақтануыңыз әртүрлі әрі 
теңгерілген болуын қадағалаңыз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ
Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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Шикізат топтамасына байланысты, Colostrum сериясы өнімдерінің дәмі мен консистенциясы ерекшеленуі мүмкін. 
Алайда, бұл сапасы мен тиімділігіне еш әсер етпейді.

•  Тек қана жаңа сауылған уыздың артығын пайдалану
•  Шикізатты Германияда ғана сатып алу
•  Сақтағыш қоспалардың болмауы

LR сапа өлшемдері

INSTITUT FRESENIUS сапа белгісі нарықтағы ең 
беделділердің бірі болып табылады. LR дайын өнімі 
сапасын бақылаудан бөлек, Фрезениус институты 
LR-ден Colostrum сериясы өнімдері өндірісінің әр 
кезеңін жүйелі қадағалап отырады.

бірегей әрі таптырмас

4. Іріктеп сатып алу
Іріктеп тексеру: сатылымдағы кездейсоқ 
таңдалған өнім де зертханалық талдаулар 
көмегімен қатаң тексеріледі.

3. Өнім сапасы
Кешенді тестілеу: әр өнім топтамасы 
микробиологиялық және физикалық 
параметрлері бойынша, сондай-ақ бағалы 
құрамбөліктердің шоғырлануына зерттеледі.

2. Қайта өңдеу
Тұрақты бақылау: әр өңдеу кезеңі жүйелі 
бақыланады. Мінсіз жөнге келтірілген 
өндірісте ғана бірінші санатты өнім 
өндіріледі.

1. Шикізат

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

Табиғаттан ең жақсысы

Керемет сапа
Өнім сапасы

Шикізат

Өңдеу

Іріктеп
тексеру

Үздік жеткізушілер: LR Германиядағы 
сиырлардан алынған тестілеуден өткізілген 
уызды ғана пайдаланады. Әр шикізат 
топтамасына оның шыққан тегі туралы 
құжаттама бар.

„Колострум – бұл сиыр уызы, жаңа туған бұзауға өмірлік 
қажетті ең бағалы зат. Ол төлдегеннен соң бірден пайда болады 
да төлді қажетті нәрсенің барлығымен қамтамасыз етеді.
Адамға да сол маңызды: сиыр уызы құрамы мен қасиеттері 
бойынша адамдікіне жақын. Colostrum өндіру үшін LR алғашқы 
сағаттарда пайда болатын уыз артығын ғана пайдаланады. Біз 
адамдарды пайдалымен қамтамасыз ете отырып жануарларды 
қажетті нәрсесінен айырмаймыз!“

LR-ден Colostrum:

Colostrum сериясы өнімдерінің әрдайым жоғары сапасы, бүкіл өндіріс циклының  
Германияда өтетіні, және LR компаниясының тарапынан да,  тәуелсіз INSTITUT 
FRESENIUS ҒЗИ  тарапынан да қатаң бақылаумен кепілденеді.

Шикізаттан бірінші 
санатты өнімге

д-р Штефан Биль
LR Health & Beauty Зерттеулер және Игерулер бөлімінің басшысы
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Тез әрі мақсатты
  Уыздан жасалған бірінші 
санатты өнім

  Құрамында май мен 
казеин жоқ

  Суық әзірлеу тәсіл

Colostrum бұл қоспасыз табиғи өнім. Шикізат топтамасына байланысты, 
Colostrum сериясы өнімдерінің дәмі мен консистенциясы ерекшеленуі мүмкін. 
Алайда, бұл сапасы мен тиімділігіне еш әсер етпейді.

Шикізат тек қана Германиядан алынады
•  Сұйық күйінде – тез сіңу үшін майсыз және казеинсіз
•  Капсулаларда – уыздың жоғары шоғырлануы, қолайлы  пайдалану

LR-дың Colostrum кешендері, сиыр уызының  пайдалы 
қасиеттерін адам оңтайлы сіңіруі үшін екі нұсқада  сақтайды.

Табиғат күші –
адам денсаулығы

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

125 мл   
80361-140   

11.890,00 〒

02 | Колострум Директ (сұйық)
Ұсынылатын пайдалану:
Күн сайын 8 мл

80360-40   

16.490,00 〒

01 | Колострум Компакт 
(капсулалар)
Ұсынылатын пайдалану:
Күн сайын 2 х 1 капсула
60 капсула / 30,9 г

Ұзақ қолдау
   Капсулалардағы 

шоғырландырылған уыз 
    Ұнтақтағы уыздың тәуліктік 

дозасы 800 мг

ЖИНАҚТА ТИІМДІ
Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

800 Колострум (мг)
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250 г   
80404-340   

4.590,00 〒

80325-340   

11.490,00 〒

30 мл   
80326-242   

6.090,00 〒

80100 %

220 %3038 %

542 %

03 | Цистус Инканус 
Капсулалары
71% ладанник сығындысы 
Ұсынылатын пайдалану: 
күн сайын 2 рет 1 капсуладан 
60 капсула / 33,5 г

02 | Цистус Инканус Спрейі
86% ладанник сығындысы 
Ұсынылатын пайдалану: күн 
сайын 3 рет 3 спрей-дозадан

01 | Цистус Инканус Шөп шайы
1 кесеге 1 шайқасық шай.
Ыстық су құйып, 8–10 минутқа
тұндырып қойыңыз.

Саламатты өмір салтын ұстаныңыз 
және тамақтануыңыздың әртүрлі әрі 
теңгерілген болуын қадағалаңыз.

МАҢЫЗДЫ

  95% ладанник жапырағы
  5% жалбыз жапырағы
   100% хош иістендіргіштерсіз 

табиғи құрамбөліктер

Сапа –
басымдығымыз

Табиғат күші

Ладанник жапырақтары (лат. cistus 
incanus) полифенолдарға – табиғи 
антиоксиданттарға өте бай. LR-дың 
Цистус Инканус дәмді әрі өте пайдалы 
шайын әзірлеу үшін дәл осы өсімдіктің 
жапырақтары пайдаланылады.

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы 
біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

  Мырышпен және C дәруменімен
  Табиғи өсімдік қабығы  C және E дәруменімен 

  Сергіткіш жалбызбен

мырыш

C дәрумені

тә
ул

ік
ті

к 
до

за
ме

н 
но

рм
ад

ан
 %

Тікелей ауыз қуысына 
тозаңдатқышпен
жеңіл дозалау

ҒЫЛЫМ ДӘЛЕЛДЕГЕН

*  Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі еуропа 
агенттігі

Иммунитетті түпкілікті
қолдау

E дәрумені

C дәрумені
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EFSA-да расталған*:  
C дәрумені мен мырыш иммунитет 
жүйесін нығайтады.

Иммунитетті 
тез қолдау
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Адам ағзасы сыртқы ортаның зиянды әсерлерінен қорғанысқа үнемі мұқтаж. С 
дәруменімен және мырышпен байытылған Цистус Инканус Капсулалары иммундық 
жүйеге бағасыз қолдау көрсетеді. С дәрумені бар Цистус Инканус Спрейі де 
иммунитетті күшейтеді және қолайлы пішінінің арқасында жолда өте ыңғайлы болады.

Табиғи қорғаныс
БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ
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80102-240   

9.890,00 〒
150 мл   
80301-340   

5.990,00 〒

300

80

60

453

695

200

15%

160%

150%

45%

87%

53%

12

1,1

1,4

1,4

2,5

16

200

6

50

10

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

200 %

Вита Актив
Дәрумендер концентраты
Ұсынылатын пайдалану:
Күн сайын 5 мл

Дәрумендер және 
денсаулық бүкіл отбасыға

Дұрыс асқорыту 
үшін
    Құрамында 3 түрлі тағам 

талшығының жоғары мөлшері
    Қанттың орнына стевиямен
    Тағам рационын толықтыру үшін

хром*** (мкг)

Тағам талшықтары (г)
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108%

–

43

3,6

ФайберБуст3 
Тағам талшықтары
Тағам талшықтарына бай табиғи 
тәттілендіргіші бар сусын.
Қолдануға қатысты ұсынымдар:
2 өлшемді қасық ұнтақты 200 мл
майлы емес сүтпен не сумен 
араластырыңыз – өнім тұтынуға 
дайын!
210 г   
80630-40   

7.690,00 〒

Тағам талшықтары (жасұнық) – адам тамағының маңызды 
құрамбөлігі. Тағам талшықтары асқорыту процесіне 
септігін тигізеді.
ФайберБуст3 құрамында 3 
әртүрлі жасұнық бар және 
адамның тағам рационын 
белсене толықтырады*. 
Стевия тәтті дәм береді 
(қант қосусыз**).

Жасұнықтың арқасында 
ішкі жеңілдік

Дәрумендер («өмір» 
сөзінен) – бұл адамға күн 
сайын қажет нағыз 
табиғат кереметі. 
Мәселен, D мен В6 
дәрумені иммундық 
жүйені қолдайды. В12 
дәрумені – ағзада 
жасушаларды бөледі, ал 
В1 дәрумені жүректі сау 
күйінде сақтайды. Осы 
дәрумендердің барлығы 
Вита Актив өнімінің 
құрамында бар.

  Табиғи жемістер мен 
көкөністерден алынған 
таптырмас дәрумендер кешені

  күніне 1 шай қасықта (5 мл) 100% 
қажетті дәрумен*

   күніне 1 шай қасықта (5 мл) D 
дәруменінің тәуліктік нормасынан 
200%

  Консерванттар мен 
бояғыштарсыз

  Йогурт және басқа тәріздес 
өнімдерге мінсіз толықтыру

Дәрумендер концентраты

Биотин (мкг)

Пантотен қышқылы (мг)

Фолий қышқылы (мкг)

Никотин қышқылы (мг)

B12 дәрумені (мкг)

B6 дәрумені (мг)

E дәрумені (мг)

D3 дәрумені (мкг)

Рибофлавин (мг)

Тиамин (мг)

Н
ақ

ты
 т

әу
лі

кт
ік

мө
лш

ер
і

Ұс
ы

ны
лғ

ан
 т

ұт
ы

ну
да

н 
тә

ул
ік

ті
к 

мө
лш

ер
і

Саламатты өмір 
салтын ұстаныңыз 
және тамағыңыздың 
алуан түрлі әрі 
теңгерілген болуын 
қадағалаңыз.

МАҢЫЗДЫ

*  белгіленген регламентке сай  
тағамдық құндылықтың 100% мәні

БАҚ ЖӘНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІ

ПроБаланс
Минералдар мен
микроэлементтер кешені
Ұсынылатын пайдалану: күн сайын 3 рет 
4 дражеден 360 драже
360 драже

   Минералдар мен микро элемент-
тердің теңгерілген кешені

   Цитраттардың, карбонаттардың 
және глюконаттардың бағалы 
кешені; құрамында тәбетті 
жүйелендіруге арналған хром бар

   Лактозасыз

Сілтілі минералдар  
жақсы сезінуді одан
сайын жақсарту үшін!

Жинақты сатып алар кезде, 
LR серіктесінен жеңілдік туралы біліңіз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

Молибден (мкг)

Хром (мкг)

Мыс (мкг)

Кальций (мг)

Магний (мг)

Калий (мг)
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Дұрыс теңгерім
Бір минералдар өзара жақсы үйлеседі, 
басқалары үйлеспеуі мүмкін. Сондықтан 
осы заттардың оңтайлы үйлесімін жасау 
маңызды. Осылай ғана минералдар 
адам ағзасында қышқылды-сілтілі 
теңгерімді ұстап тұра және көптеген 
басқа функциялар атқара алады.

ПроБаланс адам ағзасын қажетті минералдармен қамтамасыз етеді. 
Күнделікті тамақтану бейтараптандырылуы тиіс қышқылға аса 
қаныққан. Дұрыс қышқылды-сілтілі теңгерім – бұл сұлулық пен көп 
жасау негізі. Теңгерімді қалпына келтіруге дұрыс біріктірілген 
минералдар көмектесе алады.

Теңгерім – бұл 
барлығының негізі!

    *  69% еркек пен 75% әйел Max Rubner тағамтану ҒЗИ зерттеуіне, 2008, сәйкес 
жасұнықты жеткілікті мөлшерде алмайды (күн сайын кемінде 30 грамм ұсынылады).

  **  табиғи тәттісі бар (стевия)
***  Хром қандағы қантты қалыпты деңгейде ұстап тұруға септігін тигізеді. 
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Көрінетін нәтиже.  
28 күнде

ҚАЛАҒАН САЛМАҚҚА
АПАРАР ЖОЛЫҢЫЗ

Слим-Активпен алуан түрлі, 
теңгерілген, төмен калориялы 
және сонымен қатар керемет дәмді 
тамақтану!

Біз сізге жетістікке – керемет жақсы 
сезінуге және мінсіз салмаққа 
қол жеткізуге көмектесетінімізге 
қуаныштымыз — әрі сізге тамақтану, 
жаттығулар туралы пайдалы 
ақпарат және психологиялық көмек 
ұсынамыз. Дәмді рецептілерді 
пайдаланып қалыңыз, статистика 
жүргізіңіз, нәтижелеріңіздің серпінін 
қадағалаңыз және жетістіктеріңізбен 
бөлісіңіз!

Жаңа келгенсіз бе, кәсіпқойсыз ба 
бәрібір – сізді дене дайындығының 
кез-келген деңгейіне арналған 
тиімді жаттығулар күтіп тұр!

САЛМАҚТЫ БАҚЫЛАУ

ТАМАҚТАНУ ЫНТАЛАНДЫРУФИТНЕС Body Mission:

Салмақтан арылғыңыз келе ме?
Енді бұл Body Mission бағдарламасымен қолдан келеді! Сізге дейін дұрыс тамақтану және дене 
жаттығулары көмегімен салмақ тастаған адамдардың жасағанын жасаңыз. Кереметтей дәмді 
өнімдер, көптеген жаттығулар және спортпен шұғылдануға арналған бейнебаяндар жігеріңізді 
арттырады.
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80434-42   
Тиімді бағасы
71.390,00 〒

1 СлимАктив шөп шайы
1 СлимАктив протеин сусыны
1 ПроБаланс
1 шейкер

қалаған 3 СлимАктив коктейлі
қалаған 1 СлимАктив көжесі
қалаған 1 ФигуАктив батончиктер 
жинағы

бағдарлама туралы ақпарат кітапша
қолдау сайтына бірегей кіру коды – 
әрқашан және әр жерде кіру; 
бағдарлама барысын бақылауға  
көмектеседі; сарапшылардан ақпарат 
береді; жігерлендіріп, ескертеді; 
тамақтану тәртібі мен рецептілері бар.

Интернетте сіз салмақты бақылауға 
арналған құнды ақпарат пен пайдалы 
ақыл-кеңестер таба аласыз!Бұл өнімдер қалаған салмаққа 

қол жеткізу процесін жеделдетуге 
көмектеседі.

Күніне 1-2 ас қабылдауды осы 
өнімдермен алмастырыңыз, ал 3-ші ас 
қабылдау үшін талғамыңызға қарай 
пайдалы тамақ таңдаңыз.

Қосымша 
өнімдер

Негізгі 
өнімдер

Қолдау


















ДӘЛ ҚАЗІР БАСТАҢЫЗ!
Body Missionмен ҚАЛАҒАН САЛМАҚ:

Body Mission 28 күн
«Сарапшы» бағдарламасы

ЖИНАҚТА ТИІМДІ

САЛМАҚТЫ БАҚЫЛАУ

ЖАҢА КЕЙПІҢІЗГЕ 
АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ 
ЖИНАҚ 

LR Серіктесінен Body Mission 
бағдарламасы туралы көбірек біліңіз.

1.  Жай ғана дәмін 
таңдап, тапсырыс 
жасаңыз

2.  Body Mission 
бағдарламасын 
бастаңыз

3.  Салмақтан арылып, 
өзіңізді керемет 
сезініңіз

|
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11.190,00 〒

11.190,00 〒

80208-340    
80209-340   

80210-340   

СлимАктив коктейлдері

«Қанық құлпынай» коктейлі
«Шоколад-капучино» коктейлі
«Ванильді крем» коктейлі

Салмағы 450 г

* табиғи қанты бар

үш түрлі дәм, ас қабылдауға 
толыққанды алмаспа
тез әзірлену, жай ғана сүтпен 
араластыру
өсімдік ақуызы бар
лактозасыз, глютенсіз
консервантсыз және қантсыз*

* Әдеттегі үш ас қабылдаудың біреуі, күнделікті қажетті 2000 ккалды ескерумен. 
  Күні бойы екі ас қабылдауды  Body Mission бағдарламасының өнімдерімен алмастырыңыз, бұл сізге 

салмағыңызды азайтуға көмектеседі.
  Күні бойы бір ас қабылдауды  Body Mission бағдарламасының өнімдерімен алмастырыңыз, бұл сізге 

салмағыңызды бақылауға көмектеседі.

«Үй тәріздес» картоп көжесі
«Жерорта теңізі» томат көжесі
«Үнді» карри қосылған 
көкөніс көжесі

СлимАктив көжелері
Салмағы 500 г

үш түрлі дәм
теңгерілген құрам
тез әзірлену, жай ғана 
су құю
барлық қажетті қоректік
заттары бар
глютенсіз
консервантсыз

СлимАктив көжелері

АЛУАН ТҮРЛІ
ӘРІ ПАЙДАЛЫ

САЛМАҚТЫ БАҚЫЛАУ

СлимАктив 
коктейлдері

Ащыдан тәттіге дейін: 
СлимАктив сериясының 
барлық өнімдері төмен 
калориялы болып 
табылады және 
құрамында оңтайлы 
мөлшерде қоректік заттар 
бар, бұған қоса дәмдері 
әртүрлі. Бір уақытта 
арықтау дәмді, пайдалы 
әрі оңай!*

	



	

	



	











 1 ас 
қабылдауды
алмастыру

 1 АС 
ҚАБЫЛДАУДЫ
 АЛМАСТЫРУ*

80640-40   
80641-40   
80642-40
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375 г   
80550-40   

12.690,00 〒

250 г   
80205-140   

6.090,00 〒

  Ақуыз бұлшықетті сақтауға көмектеседі
  Ақуыз бұлшықет мөлшерінің артуына 
септігін тигізеді

  Магний бұлшықеттің қалыпты ақуыз 
синтезіне және қызметіне көмектеседі

  B6 дәрумені қалыпты ақуыз және 
көмірсу заттар алмасымын қамтамасыз 
етеді

ҒЫЛЫМ ДӘЛЕЛДЕГЕН

EFSA-да расталған*:

* Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі еуропа агенттігі

СлимАктив протеинды сусын
•  80% таза ақуыз
•  ақуыздың 5 түрі
•  Магний мен B6 дәрумені бар
Ұсынылатын пайдалану:
Күн сайын 1 өлшемді қасық (12,5 г)
сумен немесе майлылығы төмен
сүт өнімдерімен.

СлимАктив шөп шайы
Теңгерілген тамақтануға 
ұсынылады

Бұлшықетті белсенді қолдауға арналған 
протеин сусын
Бұлшықет массасын сақтау салмақты азайту уақытында өте маңызды. 
СлимАктив протеин сусыны мускулатураны ұстап тұру үшін ағзаны ақуыздың 
жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етеді.

Дұрыс ішу режимі – бұл маңызды.
Сондықтан құрамында пайдалы шөптері бар
шөп шайы кәдімгі суға ең жақсы
балама болып табылады.

СлимАктив 
шөп шайы

ДИЕТА КЕЗІНДЕГІ 
ТАПТЫРМАС 
КӨМЕКШІЛЕР

  *  Адамның толыққанды тәуліктік тағам мөлшері 2000 
ккал-дан кем болмауы тиіс.

**  Күні бойы екі ас қабылдауды Body Mission 
бағдарламасының өнімдерімен алмастырыңыз, бұл сізге 
салмағыңызды азайтуға көмектеседі. Күні бойы бір ас 
қабылдауды Body Mission бағдарламасының 
өнімдерімен алмастырыңыз, бұл сізге салмағыңызды 
бақылауға көмектеседі.

6 x 60 г
ФигуАктив батончиктері, 1 қаптама (6 дана)

«Құлпынай йогурты» дәмі бар
«Нуга» дәмі бар

80284-140
80271-140   

7.890,00 〒

ДӘМДІ БАТОНЧИКТЕР

оңай қолжетімді толыққанды ас 
қабылдау
теңгерілген құрам
құлпынай мен нуганы 
сүюшілерге

ФигуАктив 
батончиктері

	





САЛМАҚТЫ БАҚЫЛАУ
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Қор жобалары және балаларға көмектесу мүмкіндігі туралы толығырақ ақпарат – 
lrgkf.com/ru сайтында

lrgkf.com/ru 

«Cіздің өміріңіз үшін көбірек сапа» компания ұраны, тек 
LR-дің өнімдері және бизнес-моделіне ғана қатысты емес. 

LR Жаһандық Балалар Қоры балалардың өмір сапасын 
жақсартуға көмектеседі. Жарқын және келешекті болашаққа 
мүмкіншілігі жоқ балалар әлі де көп.

Барлық жарна білім беру және денсаулық сақтау 
саласындағы балаларға көмек жасау жобаларын іске 
асыруға бағытталады.

Біз балаларға 
мүмкіндік береміз.

БІЗДІ ҚОЛДАҢЫЗ!




